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Tussen ontmoeting en isolatie
Gesterkt door het gevoel dat het virus het van ons mensen had 
verloren gingen tijdens de zomervakantie mensen op pad om 
te genieten van wat meer vrije ruimte van leven. Nog maar am-
per verlost van beperkingen door het virus, sturen berichten 
over toenemende virusbesmettingen dit gevoel weer terug bij 
af. “We moeten voorzichtig zijn en rondkijken of het veilig is om 
je te bewegen en te leven zoals we gewend zijn”, is het (soms 
dringende of dwingende) advies.

Ook Brandevoorters trokken eropuit en komen terecht in be-
smette gebieden en komen daardoor in aanraking met het vi-
rus. Dus het is nu rustig op straat. Wij weten niet of dit komt 
omdat veel Brandevoorters heel voorzichtig zijn door de twee-
de golf of zijn ze gewoon aan het werk gegaan?

Gelukkig zijn de meldingen over een werkend (Russisch) vaccin 
en effectieve medicijnen bemoedigend. De medische zorg lijkt 
beter voorbereid op nieuwe coronagevallen.

Brandevoort leeft gewoon zijn leven
Het wijkleven neemt weer zijn draai. De Brandevoorter is ge-
woon weer actief.

Een paar voorbeelden:
• Wijkhuis ’t BrandPunt is op de gebruikelijke uren open.  
 Strenge discipline heerst nog wel, maar staat in schril con- 
 trast met de niet werkende ventilatie. Alle maatregelen  
 voor binnenkomst zijn perfect geregeld. Hopelijk lukt het  
 om de komende tijd onder druk van mogelijk dreigende be- 
 smetting meer verse lucht elders te vinden.
• Scholen zijn weer open, ook het Carolus Borromeus College.
• SV Brandevoort bereidt zich voor op het nieuwe kampioen- 
 schap, want er is genoeg potentie.
• Werkgroep Rust en oriëntatie heeft overleg gehad met de  
 wethouder. Gemeente Helmond zoekt graag mee naar de  
 realisatie van een ontmoetingspunt in de wijk.

• Architect Krier komt binnenkort naar Brandevoort om van  
 gedachten te wisselen met bewoners over de realisatie van  
 de wijk. U bent natuurlijk van harte welkom. Op de licht- 
 krant aan de ingangen van de wijk zal de datum gecommu- 
 niceerd worden.
• Hazenwinkel staat in de steiger; Van Wanrooij verricht de  
 eerste grondboringen om straks in 2021 de eerste grote  
 groep woningen met geothermie op te leveren.
• De slimme wijk komt nu echt van de grond: de CASA-woning  
 staat, de infrastructuur voor de eerste 500 tijdelijke wonin- 
 gen ligt klaar. De eerste bewoners zouden er voor het eind  
 van het jaar moeten kunnen wonen. Maar we houden nog  
 een slag om de arm. Via het Brandevoorter Kavellab kunnen  
 bewoners van onze wijk volgen wat de prestigieuze slimme  
 wijk betekent.
• Verbouwingen voor de garage onder de wijk; hoe zit dat ei- 
 genlijk. Wie betaalt dat: Hurks of Gemeente Helmond? De  
 twee partijen doen nu onderzoek. Maar voor ieder is het de  
 bedoeling om de lekkages voor eens en voor altijd de wereld  
 uit te helpen.

De Courant en de wijk op een historisch 
draaipunt - 20 jaar 
De Courant en de wijk bestaan 20 jaar. Eigenlijk al het hele 
jaar. Aan deze mijlpaal besteedt de Courant in december alle 
aandacht. Hebt u nog boeiende weetjes van dit twintigjarig be-
staan, stuur ze dan naar ons. Dan geven we dit brede aandacht 
in ons feestnummer in december.

Het team van de Brandevoorter Courant heeft er zin in, de re-
dactie heeft een plan voor de komende jaren rond; de wijk kan 
verzekerd zijn van een professionele informatievoorziening. 
Veel leesplezier!  n

tekst: de redactie

foto: Rianne van Lierop

Van de redactie
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Hasselbeemden 18
5706 GG Helmond

koopsom € 450.000 k.k.

Wij zien dat de woningmarkt in Brandevoort weinig tot geen last heeft van de corona-perikelen en dat er 
voldoende animo is en blijft.

Wij hebben de afgelopen maanden veel woningen verkocht! 

De vraag naar woningen is nog steeds groter dan het kwalitatief goed aanbod. Wel merken we dat bepaalde 
woningen wat meer tijd vergen voordat het tot een verkoop komt. 

Bent u benieuwd naar uw verkoopmogelijkheden of naar de waarde van uw huidige woning? Ik kom graag 
vrijblijvend bij u langs voor een gratis adviesgesprek.

Uw wijkspecialist:

Ruud Hesen

06 533 01 994

www.woonplezier.nl

Tel.: 0492 549 055

Vind ons ook op:ruud@woonplezier.nl
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In voorgaande jaren was september altijd de start van een 
nieuwe drukke periode voor wijkhuis ‘t BrandPunt. Mensen 
kwamen terug van vakantie in verre oorden, gingen vol goede 
moed weer aan het werk, kinderen stonden te popelen om het 
nieuwe schooljaar te starten... Deze periode ging meestal ge-
paard met veel gepuzzel in het rooster en de ene activiteit na 
de andere. Waar voorheen de gesprekken over evenementen 
zoals Sinterklaas, DickensNight en de start van het carnavals-
seizoen zouden worden opgestart, wordt nu de vraag gesteld of 
deze activiteiten überhaupt door zullen kunnen gaan. En als ze 
doorgaan, welke maatregelen we allemaal in het achterhoofd 
houden. Wie had zich dit in september 2019 kunnen voorstel-
len? Maar ’t BrandPunt houdt vast aan een positieve aanpak: 
er is ook een leven tijdens en na corona, vooral als iedereen z’n 
steentje bijdraagt.

Een rustige zomer
Voor het eerst in jaren was het wijkhuis de afgelopen zomer 
(gedeeltelijk) open voor het publiek. Vanwege de huidige om-
standigheden was de verwachting dat er meer bewoners in 
Brandevoort zouden blijven en er wellicht een behoefte zou zijn 
aan bepaalde diensten van ’t BrandPunt. Het was mogelijk om 
een vergaderruimte te boeken. Het personeel heeft zich bezig 
gehouden met het onderhoud van het pand. Tijdens het extra 
warme weer was ook goed te merken dat er toch wel echt be-
hoefte blijft aan een vorm van climate control in de ruimtes. Dit 
onderwerp blijft een agendapunt voor het bestuur, ook al zijn er 
de afgelopen maanden andere prioriteiten geweest. 

Gelukkig hebben we de periode ook kunnen gebruiken om de 
corona maatregelen te verbeteren en een routine te ontwikke-
len. Zo moet nog steeds elke bezoeker de handen desinfecteren 
bij binnenkomst en een formuliertje invullen met contactgege-

vens. Het wijkhuis houdt zich strak aan de richtlijnen van het 
RIVM. Gelukkig kunnen we daarbij rekenen op medewerking 
van het merendeel van de mensen die het wijkhuis bezoeken. 

Aan de slag met 1,5 mtr afstand
In juni begonnen we voorzichtig met enkele verenigingen die 
hun activiteiten konden opstarten. Alles via individuele pro-
tocollen en regels waar men zich goed aan moest houden. Zo 
werd er voor de eerste keer gebiljart, konden er weer ballet-
lessen plaatsvinden en werd er vergaderd door onder andere 
VVE’s en de Brandevoorter Courant. Al snel werd duidelijk dat 
voornamelijk de grote zaal in trek is, aangezien hier de 1.5 
meter afstand het beste bewaard kan worden voor de grotere 
groepen. Ruimtes zoals de Marke, het Beach House en de Liver-
donk zijn zeker geschikt voor de wat kleinere bijeenkomsten. 
Voor beheerder Jan Damen blijft het passen en meten: “Het is 
een leuke uitdaging om het iedereen naar de zin te kunnen ma-
ken”, geeft hij aan.
Vanaf september starten bepaalde verenigingen die maanden-
lang niet samen konden komen. De koren komen om de week 
repeteren, fotografiecursussen starten weer en gaan de dans-
clubs oefenen. Daarnaast zien we het beeldhouwen, darten, 
koersbal, en rikken. Per 2 september starten de yoga lessen. De 
deuren staan open voor een breed assortiment aan activiteiten 
en verenigingen. 

Vooruitblik?
Normaliter blikken we vooruit op activiteiten. Helaas is dat op 
dit moment nog niet mogelijk. 
Houd onze website (www.brandpunt.info) in de gaten. n 

tekst: Het bestuur van ’t BrandPunt

foto: Vincent Knoops

’t BrandPunt in coronatijd

Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt

Nieuws
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* Exclusief eenmalig inschrijfgeld, NGF bijdrage 
en contributie

Heiderschoor 26 • 5731 RG Mierlo
0492 - 59 24 55 • info@golfdegulbergen.nl

www.golfdegulbergen.nl

Kom lekker op 
De Gulbergen golfen, 

profiteer van onze 
aanbiedingen voor 

nieuwe leden!

OPTIE 1 € 599,-* per jaar

Daluren lidmaatschap
• Speelrecht Sprookjes-/Libellen-

baan: zomerperiode: alle dagen na 
16.00 uur, zaterdag de hele dag. 
Winterperiode: alle dagen na 13.00 
uur, zaterdag de hele dag.

• U kunt 3 jaar gebruik maken van dit 
lidmaatschap

• Gebruik SGNL: Samenwerkende 
Golfbanen Nederland

• Korting greenfee bij spelen op 
andere tijden: 25%

• Korting 25% op een greenfee voor 
introducees

OPTIE 2 € 599,-* per jaar

Lidmaatschap 36 keer spelen
• Speelrecht Sprookjes-/Libellen-

baan: Alle dagen, maximaal 36 x 
9 holes. (Dan wel 18 x 18 holes of 
combinaties met 18 en 9 holes)

• U kunt 3 jaar gebruik maken van dit 
lidmaatschap

• Gebruik SGNL: Samenwerkende 
Golfbanen Nederland

• Korting greenfee: 25% bij gebruik 
van meer greenfees

• korting 25% op een greenfee voor 
introducees 

OPTIE 3 € 899,-* per jaar

Beperkt speelrecht Sprookjes-/
Libellenbaan 
• Speelrecht op Sprookjes-/Libellen-

baan gedurende twee vaste dagen 
per week, zondag uitgezonderd, 
naar keuze.

• Bij ingang van het lidmaatschap 
aangeven op welke dagen u gaat 
spelen. Jaarlijks kan dit aangepast 
worden.

• Korting op greenfee, indien buiten 
het aangegeven speelrecht wordt 
gespeeld: 25%

• Gebruik van SGNL: Samenwerken-
de Golfbanen Nederland

• Korting 25% op een greenfee voor 
introducees

• Bij aangaan van dit lidmaatschap 
in 2020 een eenmalige korting van 
€ 100,-
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Veel verenigingen in Brandevoort zijn getroffen door het coro-
navirus. Gelukkig komt er voor de meesten nu een einde aan 
een lange periode van stilzitten en afwachten. Ze kunnen weer 
aan de slag. Uiteraard niet op precies dezelfde manier als 
voorheen, maar met maatregelen en de nodige afstand. Hier-
onder laten we enkele verenigingen aan het woord komen.

Biljartclub
Een vaste bezoeker in het wijkhuis is biljartclub Brandevoort. 
Sinds half juni mochten zij biljarten. “Uiteraard moeten wij 
als club, maar zeker de individuele spelers, ons houden aan 
de voorschriften en regels die er vanuit overheidswege zijn” 
vertelt Jos Bruijstens, secretaris van de club. “Wij spelen met 
maximaal zes spelers; iedere speler heeft zijn eigen tafel waar-
op hij zijn keu en drankje kan neerzetten. Er staat telkens maar 
één speler aan de biljarttafel, zijn tegenstander wacht keurig 
zittend aan zijn eigen tafeltje zijn beurt af. De scheidsrechter 
staat op gepaste afstand en draait telkens met de speler mee, 
zodat de anderhalve meter afstand tot de speler gewaarborgd 
is.” De club zorgt ervoor dat de handcomputer die wordt ge-
bruikt na iedere partij wordt gedesinfecteerd. Daarnaast zit 
er aan de wijzigingen nog een pluspunt: vanwege de looprou-
tes lopen er niet telkens gasten langs het biljart, waardoor de 
concentratie en het spel minder worden verstoord. “Om met 
Cruijff te eindigen: ieder nadeel heb z’n voordeel!”

Balletstudio Brandevoort
Balletstudio van Sandra Jagersma zit bijna alle dagen van de 
week in het wijkhuis en kon niet om de corona maatregelen 
heen. Aangezien de balletstudio onder de sportsector valt, 
mochten zij pas in juli weer beginnen met de lessen. “Ondanks 
de start van de zomervakantie hebben we het dansseizoen 
feestelijk af kunnen sluiten met vriend(innet)jeslessen voor de 
peuters / kleuters en een dansdag vol spetterende workshops 
voor onze groepen 3 t/m 8, middelbare scholieren en volwas-
senen” vertelt Sandra. “We hebben online lessen voor thuis 
opgenomen in de studio. Zo kon iedereen vanuit huis toch lek-
ker blijven dansen. Na de zomervakantie gaan we weer in het 

wijkhuis aan de slag met lessen voor alle groepen, van peuters 
t/m volwassenen. We kijken er enorm naar uit om iedereen 
weer te zien en onze passie met iedereen te delen, uiteraard 
met het daarbij passende beleid en de juiste maatregelen.”

De boekenclub
In een eerdere editie van de Courant is LiBra-leesclub al eens 
aan u voorgesteld. Deze boekenclub komt om de zoveel tijd in 
het wijkhuis bij elkaar om samen boeken te bespreken. Helaas 
is de groep sinds medio februari 2020 al niet meer bij elkaar 
geweest. “De leden van onze groep vallen bijna allemaal in de 
risicogroep,” geeft lid Nigar Pekbey aan. “Wanneer we weer 
bij elkaar kunnen komen, of durven te komen, is op dit mo-
ment nog niet duidelijk. Vanuit onze kant blijft het dus nog 
even stil.”

De naaiclub
Eind juni kwam de Naaiclub Brandevoort bij elkaar. Zij wa-
ren gewend elkaar één keer in de drie weken te zien, maar 
ook daar stak corona een stokje voor. “Toen we weer in het 
wijkhuis kwamen waren we de enige gasten op die dag. We 
voelden ons bijna bezwaard,” vertelt Annmarie Lindeboom. 
“Ons clubje bestaat uit 13 leden, waarvan er die dag 8 waren. 
Het verzoek was om voor de entree te verzamelen, tegelijk 
(met afstand) binnen te komen en de trap te nemen.” De tafels 
stonden al klaar, met de juiste afstand, koffie en thee werden 
in de ruimte bezorgd. “We waren vooral erg blij dat we weer 
‘mochten’ komen. Iedereen had het samenzijn echt gemist. 
Het werkte eigenlijk prima zo, dus onze bijeenkomsten staan 
vanaf september alweer gepland.”

Het verenigingsleven in Brandevoort komt langzaam maar ze-
ker weer op gang. Hopelijk zet de stijgende lijn door, zolang we 
de maatregels en protocollen juist naleven. n 

tekst: Jody Hoekstra

foto: Vincent Knoops

Verenigingsleven in corona-jasje

Nieuws

de biljarttafel blijft gewild
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BRANDEVOORT, HELMOND

Ha enwinkel

Jouw 
ideale 
thuis

Op een prachti ge locati e 
in Hazenwinkel, direct aan 
de ecozone, worden deze 
stati ge en sfeervolle twee-
kappers gebouwd.
De tweekappers hebben 
standaard een fl exibele indeling 
met vele opti e- en uitbreidings-
mogelijkheden, waardoor je 
jouw woning helemaal kunt 
indelen naar jouw woonwensen.

WWW.HAZENWINKEL-HELMOND.NL

Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs
T 0492 661 884
info@heuvel.nl

ERA vb&t Makelaars Helmond
T 0492 505 510
helmond@eravbtmakelaars.nl

NU IN VERKOOP TWEEKAPPERS 
HELEMAAL IN TE DELEN 

NAAR JOUW WOONWENSEN
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Op bezoek bij Sander van Rijt, eigenaar van Hubo Helmond aan 
de Mierloseweg. Sander is 52 jaar en runt samen met zijn vrouw 
Erika sinds 2016 deze doe-het-zelf zaak. Zij hebben het toen van 
hun voormalige werkgever overgenomen en omgebouwd van 
Multimate naar Hubo. Dit was een logische stap voor beiden. 
Sander en Erika zitten al jaren in deze business. Sander is hier 
op zijn zeventiende begonnen als stagiair en weekendhulp in 
de wat toen nog OBI klusmarkt heette. Daarna is hij een aantal 
jaren in Culemborg assistent-bedrijfsleider geweest om vervol-
gens bedrijfsleider te worden in een Eindhovense doe-het-zelf 
zaak. In 1993 hebben Sander en Erika elkaar leren kennen. No-
tabene in de winkel aan de Mierloseweg. Sander kwam daar 
regelmatig. Ze was hem al opgevallen, vertelt hij. Op de vraag 
was het liefde op het eerste gezicht, antwoord Erika resoluut 
“nee” en ze vervolgt “hij belde mij op voor wat verfblikken en 
toen ben ik verliefd geworden op zijn stem.” “In 1996 zijn we 
getrouwd, we waren het eerste OBI-huwelijk”, aldus Sander. Sa-
men hebben ze een mooie dochter Dewi, die inmiddels 22 jaar 
en sportdocent is.

Eigen klusproject
Sander werkt zes dagen in de week, waarvan hij er vier op pad 
is om bij mensen thuis te meten en de door de Hubo op maat 
gemaakte schuifkasten te monteren. Daarnaast plaatst hij de 
binnen- en buitenzonwering, horren, deuren en vloeren. Het is 

hard werken maar heel veelzijdig. En dat spreekt hem ook aan. 
Op zondag is het rustdag, dan staat zijn hobby golfen op het 
programma. Dan is hij vaak met vrienden op de golfbaan Stip-
pelberg in Bakel te vinden. 
Zijn grootste eigen doe-het-zelf klus is het verbouwen van hun 
huidige huis. Zes jaar geleden hebben zij het uit 1950 daterende 
huis gekocht. Het stond al acht jaar te koop en al die jaren reed 
hij er langs, op weg naar zijn werk. Het was een mooi huis, maar 
oud en slecht onderhouden. Ze hebben alles aangepakt, enkel 
de buitenmuren zijn blijven staan.

Maatwerk
Afgelopen april heeft hun winkel een nieuwe huisstijl gekregen 
en hebben ze het opnieuw ingericht met een grotere showroom 
voor het maatwerk. Hiermee leggen ze nog meer aandacht op 
hun specialisme van meten-maken-monteren. De heropening 
is er nooit van gekomen vanwege Covid-19. Maar gelukkig kun-
nen ze in deze rare tijd toch veel mensen in Brandevoort advi-
seren en helpen die hun huis gaan bouwen of verbouwen. n 

tekst: Marc Dekkers

foto: Rianne van Lierop

Vanaf z’n zevemtiende in het 
doe-het-zelf vak

Ondernemer

Sander en Erika
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Dietmar Schrijnemakers en wethouder Gaby van den Waardenburg
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De werkgroep ROP (= Rust- en Oriëntatiepunt) Brandevoort is 
bezig met het realiseren van een begraafplaats en rust of ori-
entatiepunt in de wijk. Het zou mooi zijn als ergens in de wijk 
of misschien net buiten de wijk een plek zou komen waar be-
woners hun laatste rustplaats kunnen vinden. De werkgroep 
denkt in dit verband aan een natuurbegraafplaats. Daarnaast wil 
een aantal bewoners een plek inrichten, waar zij even kunnen 
onthaasten. Deze ideeën heeft de werkgroep aan de gemeente 
Helmond voorgelegd. Eind augustus heeft een gesprek plaatsge-
vonden met de wethouder die hierover gaat. Slotconclusie was 
onder meer dat de gemeente het een boeiend initiatief vindt. 

Constructief gesprek
Tijdens het constructieve onderhoud met de projectleider van 
de wijk Brandevoort, Dietmar Schrijnemakers en onze wethou-
der van stedelijke ontwikkeling, wonen en regionale samenwer-
king, Gaby van den Waardenburg, is opiniërend gesproken over 
het doel van de werkgroep ROP. 

Draagvlak voor een rustplek in de eigen wijk
Het is een goede zaak dat er een of meerdere plekken zijn, waar 
bewoners na hun overlijden een rustplek vinden. Deze rustplek 
kan meerdere vormen aannemen. Voor traditionele kerkhoven 
zien we een afnemende belangstelling. Voor andere vormen, 
zoals een natuurbegraafplaats, bestaat meer vraag. En andere 
vormen als een columbarium of een crematorium met ontmoe-
tingsruimte zijn misschien te pretentieus.
Een natuurbegraafplaats is interessant, maar vraagt ook om 
veel ruimte en onderhoud. Desondanks is het de moeite waard 
om voor bewoners een omgeving te zoeken waar zij met res-
pect nabestaanden kan ‘beleven’.
De werkgroep gaat met de projectleider aan de slag om een 
plek te zoeken die als een soort natuurbegraafplaats dienst 
kunnen doen. Het zou uniek zijn als een moderne en innova-
tieve woonwijk er in slaagt om voor bewoners met wensen voor 
een natuurlijke rustplek deze te vinden. 

Echter, aangezien ruimte schaars is, een natuurbegraafplaats 
veel ruimte en rust vraagt en dubbelgebruik van deze grond 

tot in lengte van dagen niet mogelijk is, wordt dit een lastig 
vraagstuk. In het zuidelijk gedeelte van Brandevoort (onder het 
spoor) is in ieder geval geen ruimte voorhanden. 

Stilte - en of oriëntatieplek
In het overleg met de gemeente bespreekt de werkgroep ver-
volgens een stilteplek in de wijk, waar vooral bezinning een plek 
krijgt. Op basis van een concreet plan van een tiental jaren te-
rug, hebben de wethouder en projectleider brainstormend met 
de werkgroep gesproken over het initiatief voor een oriënta-
tieplek; een herkenningspunt voor digitale onthaasting. Het is 
van belang dat het initiatief, ontstaan vanuit een burgerinitia-
tief, ook gedragen wordt door de inwoners van de wijk. Verdere 
aandachtspunten bij de oriëntatieplek zijn vandalisme, onder-
houdskosten en sociale veiligheid. 

De projectleider vraagt binnen de organisatie na welke loca-
tie mogelijk in aanmerking komt voor een stilteplek op ter-
mijn. Werkgroep ROP is in overleg met het Carolus Borromeus  
college over de stilteplek als onderwijsproject. Directeur Van 
Westerloo staat positief tegenover het plan en bespreekt het 
graag met zijn onderwijsteam. De komende tijd gaan de werk-
groep en enkele leerkrachten aan de slag om e.e.a. concreter 
uit te werken. 

Combinatie stilte en rust
De werkgroep en de gemeente zijn het er over eens dat de ori-
entatieplek en rustplek ook goed te combineren zijn, maar dat 
in ieder geval een locatie voor een rustplek zeer lastig binnen 
de wijk te vinden is. 

Doe mee en geef mede onze stilteplek vorm 
De werkgroep nodigt bewoners graag uit om mee te denken. 
Zij wil de komende maanden het initiatief verder uitbouwen. 
In oktober ontvangt zij onder meer de architect van de wijk in 
’t BrandPunt. Op de lichtkrant komt te staan wanneer dat is. 
In onze volgende Courant in december leest u meer over het 
vervolg. n 

tekst en foto: Giel Pollemans 

Eloy Hensen en Jan Roefs

Begraafplaats en rustpunt
Sociaal
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Velen van ons zijn deze zomer thuis gebleven om zodoende 
grote menigten te mijden en het risico op besmetti  ng met het 
coronavirus te minimaliseren. Dit heeft  ervoor gezorgd dat de 
ecozone in Brandevoort een drukbezett e plek werd. Niet zo gek, 
want in de ecozone is er voor jong en oud alti jd wel iets te doen. 
Lekker wandelen, joggen, de hond uitlaten, vissen, spelen en 
gewoon samen zijn. Kortom, op allerlei manieren kunnen be-
woners van alle leeft ijden genieten van de mooie strook natuur 
rond de Veste. Toen de temperaturen steeds hoger opliepen, 
werd er wel iedere dag gezwommen. En soms werd de brugleu-
ning aan de Biezenlaan gebruikt als springplank. 

Gevaar en geluidsoverlast 
Uiteraard begrijpelijk dat, als het zo warm is, de jeugd graag 
wil zwemmen. Maar het water in de ecozone is offi  cieel geen 
zwemwater. De bewoners die in de buurt van de brug aan de 

Biezenlaan en Herenlaan wonen kijken met angst en beven naar 
de waaghalzen die via de brugleuning in het water plonzen. Zij 
weten als geen ander dat op deze bewuste brug ’s avonds en ‘s 
nachts ook vaak jongelui elkaar treff en en dat er dan wel eens 
glas in het water wordt gegooid. Het springen van de brug kan 
dan tot lelijke ongelukken leiden. 

Naast de angst voor eventuele ongelukken hebben de bewo-
ners geluidsoverlast van de gillende kinderen. De gebouwen 
van de Veste en de ruimte onder de brug weerkaatsen het ge-
luid waardoor het nog harder klinkt. Niet ideaal als je wil genie-
ten van de zomerzon op je balkonnetje.
Het zwemmen in het water in de ecozone en het springen van 
de brug is niet toegestaan en zelfs gevaarlijk. Gezien boven-
staande redenen en risico’s: Gebruik het water in de ecozone 
niet als zwemwater of springplank!

14 | Brandevoorter Courant



| 15Brandevoorter Courant

tekst: Danijela Adamovic, Marga Dobma 

foto: Vincent Knoops

Zomerseizoen in de ecozone
Sociaal

Kleurrijke struiken en zomerbloemen
Naast de wandel- en recreati epaden zijn er kleurrijke struiken 
met zomerbloemen in volle bloei gekomen. Dit is te danken aan 
het zorvuldig maaien. Niet alles is gemaaid, maar slechts gedeel-
ten die het wandelen zouden kunnen belemmeren. ‘s Avonds 
hoor je het zomerconcert van krekels. Eenden en andere vogels 
hebben meer beschutti  ng en ruimte om hun nesten te bouwen.

Yoga en recreati e, maar ook afval
Steeds meer vissers weten onze ecozone te vinden. Sommigen 
genieten niet alleen van hun hobby, maar blijven zelfs over-
nachten en koken er hun eten. De ochtendyogalessen vinden 
plaats in een ongewone omgeving met eenden en vogels als 
decor. Elke dag zijn er wel sporti eve recreanten, vroeg in de 
ochtend of later op de avond. Het is duidelijk dat deze zomer 
ongebruikelijk veel bezoekers door onze ecozone trekken, wat 
resulteert in vervuiling en meer afval.

Opruimen door een te bescheiden man
Elke dag werkt het bedrijf Blink aan het onderhoud en de 
schoonmaak van de ecozone. En elke dag wordt dit gedaan door 
steeds dezelfde persoon. Een man die buitengewoon toegewijd 
is aan zijn werk en vakkundig vuilnisbakken leegt, nieuwe zak-
ken klaarzet, hondenzakken vernieuwd, vuilnis en papier uit de 
struiken en van het gazon haalt. We vroegen hem om een inter-
view, maar hij wil niet in het middelpunt van de belangstelling 
staan. Hij doet zijn werk uitstekend en daar zijn we hem zeker 
dankbaar voor. n

| 15Brandevoorter Courant
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Schooljaar 2019-2020 was geen gewoon schooljaar: scholen 
dicht, thuisonderwijs, digitale begeleiding, alles was ineens an-
ders. De veranderingen deden een enorm beroep op leerkrach-
ten en ouders. Ondanks het korte tijdsbestek zijn er in deze pe-
riode veel mooie dingen opgezet om het onderwijs te kunnen 
voortzetten. Scholen en ouders hebben bergen werk verzet, 
waardoor de meeste kinderen ook in deze situatie konden door-
leren. 

Subsidie 
Toch lopen bepaalde leerlingen een groot risico op leer- en ont-
wikkelingsachterstanden. Omdat fysiek onderwijs - in de klas, 
in interactie met leerkracht en klasgenoten - niet mogelijk was. 
Omdat de thuissituatie niet geschikt was voor thuisonderwijs. 
Omdat de faciliteiten onvoldoende waren. Daarom heeft het 
ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een 
speciale subsidie opgezet, waarmee scholen de leerachterstan-
den bij deze groep kinderen kunnen ‘wegwerken’. OBSH, het 
bestuur van de openbare basisscholen in Helmond, bedacht 
een creatieve invulling voor deze subsidieregeling.

Kwetsbare positie
Met de subsidie kunnen schoolbesturen extra onderwijs en on-
dersteuning realiseren voor kinderen in een kwetsbare positie, 
die door de schoolsluiting leer- en ontwikkelingsachterstanden 
hebben opgelopen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden 
van een zomerschool, herfstschool, weekendschool, of verleng-
de schooldagen. Het inhaal- en ondersteuningsprogramma kan 
ook vorm krijgen als extra onderwijs en ondersteuning buiten 
het reguliere onderwijsprogramma om.

LeeFachterstand 
Op de scholen van OBSH, waaronder OBS Brandevoort, is ge-
kozen voor een focus op leeFachterstand, in plaats van leeR-
achterstand. De activiteiten die georganiseerd worden richten 
zich op een brede ontwikkeling en zijn mede gericht op het wel-
bevinden en vergroten van de eigenwaarde en competentie-
gevoelens van kinderen. Kinderen leren in dit programma over 
onderwerpen die niet in het schoolprogramma voorkomen. Zij 

ontwikkelen met dit programma algemene vaardigheden waar-
mee ze meer kans hebben op een succesvolle schoolloopbaan. 
Vaardigheden als: plannen en organiseren, samenwerken, plan-
matig & projectmatig werken, leiding nemen, observeren, re-
flecteren, feedback geven en ontvangen, presenteren. Vaardig-
heden die naadloos aansluiten bij de Brainport visie van OBS 
Brandevoort. 

Portfolio - multimedia - kooklessen - muziek - dans
Het OBSH ondersteuningsprogramma bestaat uit een aantal 
projecten waaraan (door de school geselecteerde) kinderen 
kunnen deelnemen. De projecten worden begeleid door spe-
cialisten uit elk vakgebied. Het brede programma biedt voor 
elk wat wils. Zo start er een portfolioklas, waarin de kinderen 
zich oriënteren op de mogelijkheden die Helmondse scholen 
bieden voor een schoolloopbaan in multimedia en design of 
anderszins creatieve beroepen. In een ander project, over vlog-
gen, video, media, leren kinderen zich te uiten door middel van 
multimedia-technieken. Het project Heel Helmond Kookt! be-
staat uit kooklessen en informatie over een gezonde leefstijl. 
Band on the Run is een project waarbij een echte pop-band 
wordt gevorm. De band bereidt tijdens de bijeenkomsten een 
optreden in De Cacaofabriek voor. In De Cacaofabriek zal ook 
een optreden worden gegeven door de Urban Dansers. Deze 
kinderen krijgen een serie dansworkshops aangeboden, net als 
de jongste kinderen in het project Kleuterdans. Aan de hand 
van een prentenboek werken de kleuters aan verschillende vor-
men van expressie, waaronder dans. En natuurlijk mag ook het 
Technieklab niet ontbreken. 

Maar kleine groep
Hoewel alle kinderen in meer of mindere mate negatieve ge-
volgen hebben ondervonden van de sluitingsperiode, kan het 
ondersteuningsprogramma maar aan een kleine groep worden 
aangeboden. Daar waar de noodzaak en behoefte het grootst 
is. Welke kinderen hiervoor in aanmerking komen, bepaalt de 
school. n 

LeeRachterstand of LeeFachterstand?
Openbare Basisscholen Helmond bieden naschools programma gericht op brede talentontwikkeling

Jeugd

tekst: Sacha Keijer

foto’s: leerkracht OBS Brandevoort

rondom de tafel van De Cacaofabriek
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Dit keer zijn we in gesprek met Mark Oidtmann, general mana-
ger van HUP in Mierlo en Stefan Groothuis, gepassioneerde co-
ordinator van de stichting Sports for Children. De afspraak vindt 
plaats in HUP, het sportiefste en leukste hotel van Nederland, 
volgens de twee heren. Bij binnenkomst ademt het hotel een 
en al sport en spel uit met een grote glijbaan in de entree en 
allerlei andere sportieve details in de lobby. Wij zitten op een 
rustige plek met een aantal legoblokken in een korfbalmand 
wat verderop.

Sports for Children Foundation
Stefan Groothuis (niet de Olympisch schaatskampioen op de 
1000 meter) woont momenteel samen met zijn vriendin, 19-ja-
rige dochter en 16-jarige zoon in Brouwhuis. Stefan heeft in het 
begin nog 2 jaar in Brandevoort gewoond maar is daarna weer 
terugegaan naar Brouwhuis.
Stefan vertelt gepassioneerd en onafgebroken over de stich-
ting Sports for Children. Het begon allemaal in november 2011 
toen de toenmalige directeur Janssen, van het gelijknamige 
bedrijf Janssen-Fritsen, Stefan vertelde over de plannen om 
een stichting op te richten. De stichting zou voor de merknaam 
Janssen-Fritsen een positieve maatschappelijke boost kunnen 
betekenen, maar bovenal was het ook een fantastisch idee om 
kinderen van allerlei nationaliteiten de mogelijkheid te bieden 
om samen te kunnen sporten.

Hoe dan?
De stichting heeft contact met Nederlandse scholen en ge-
meentes. Centraal staat de inzameling van oude gymtoestellen, 
matten, banken en andere sportmaterialen die normaal zouden 
worden weggegooid. De stichting verzamelt alles in een loods 
in Helmond en knapt ze op. Daarna gaan ze naar instellingen 
en scholen over de gehele wereld, zodat deze kinderen kun-
nen sporten. Meneer Janssen was duidelijk naar Stefan toe: “Jij 
moet dat gaan doen!” Stefan voelde zich ook meteen de aange-
wezen persoon om dit op te gaan zetten. Hij kende alle produc-
ten, inclusief serienummer, uit zijn hoofd en stond al bekend 
om zijn sociale betrokkenheid. 

Een bus, een telefoon, en een loods
Stefan hoefde over het voorstel niet lang na te denken. Hij kon 
gewoon in loondienst blijven bij het bedrijf, maar moest zich 
volledig richten op de stichting. Hij vroeg een bus om de spullen 
op te kunnen halen, een telefoon om de scholen en gemeentes 
te kunnen bellen en een magazijn groot genoeg voor de op-
slag. Om duidelijkheid te scheppen naar de buitenwereld dat 
het hier om een onafhankelijke stichting ging, werd er een on-
afhankelijk bestuur aangesteld. Zo kon Stefan samen met de 
zojuist aangestelde voorzitter, Jan-Willem Geurts, binnen een 
week starten met Sports for Children.

Als eerste stap werden bij gemeentes en scholen de oude tur-
napparaten opgehaald: van bruggen, springkasten, evenwichts-
balken, en banken tot ook andere gymattributen zoals trampo-
lines, dikke matten, en wandklimrekken. Samen met een groep 
vrijwilligers startte Stefan met het opknappen en repareren van 
de spullen. Ze trokken ambassadeurs aan voor de bekendheid 

en de sponsorwerving: Sanne en Lieke Wevers, Epke Zonder-
land en Willy van de Kerkhof.

Een enkeltje Oost-Europa
De eerste bestemming was snel gevonden. De eerste opleggers 
vol met gymtoestellen gingen naar verschillende Europese lan-
den, waaronder Bosnië, Roemenië, Kroatië, Servië en Albanië. 
De verspreiding breidde zich uit als een olievlek. Vaak besteed-
de de media veel aandacht aan het geweldige initiatief, vooral 
omdat de lokale sportverenigingen en scholen vaak niet het 
geld hebben om deze toestellen zelf aan te schaffen.

Zelf op zoek
Zelf op zoek gaan naar buitenlandse instellingen en scholen voor 
de spullen was totaal niet nodig. Voordat ze het wisten klopten 
ze in grote getalen bij Sports for Children aan. Het is niet zomaar 
vanzelfsprekend dat een aanvraag voor spullen goedkeuring 
krijgt. Veel onderzoek gaat vooraf aan de vraag of de spullen 
echt nodig zijn en goed terecht zullen komen. De kosten die de 
stichting maakt, zitten voornamelijk in de transportkosten. Een 
volle oplegger naar Oost-Europa kost al gauw €2.500,00. Geluk-
kig regelen de aanvragers vaak zelf het transport. Lukt dit niet, 
dan kan de stichting kijken op welke andere manier de spullen 
toch op de juiste locatie terecht kunnen komen. 

Een team effort
Stefan is ontzettend trots op zijn ambassadeurs. “Ze zijn erg be-
trokken bij de stichting, naast het feit dat ze naamsbekendheid 
en geld binnen brengen.” Zo geeft Sanne Wevers bijvoorbeeld 
lezingen bij bedrijven op de evenwichtsbalk en als tegenpres-
tatie sponsort het bedrijf een transport. Ook bouwen 74- en 
80-jarige vrijwilligers van de stichting ingezamelde spullen om. 
Vervolgens vindt verkoop plaats via de webshop van Sports for 
Children.

Verre bestemmingen
Momenteel levert de stichting hergebruikte gymtoestellen ook 
in verre bestemmingen zoals Aruba en Bonaire en verschillende 
Afrikaanse landen. De stichting beschikt over een magazijn van 
1500 m2, welke vol staat met allerlei soorten spullen. Er is dus 
nog genoeg werk voor Stefan, die 24/7 met de stichting bezig is 
en ook na zijn pensioen van plan is gewoon door te gaan.  

Van de Brug naar HUP
Mark Oidtmann heeft twee jaar geleden ook met de Courant 
gesproken, toen als Marketing & Salesmanager bij Carlton De 
Brug. Destijds had hij veel ambitieuze plannen om van de Brug 
een hotel te maken waar het sport DNA door het hele gebouw 
zichtbaar zou zijn. Zo is de Brug inmiddels getransformeerd 
naar HUP. Mark woont sinds 2008 in Brandevoort, inmiddels 
op het Karthuizerserf, met zijn vrouw Joyce en 7-jarige zoon. 
Joyce is momenteel zwanger van de tweede, en iedereen mag 
het weten: het wordt weer een zoon! 

HUP concept
Na de verbouwing en de nieuw ingeslagen weg met het totaal 
vernieuwde concept is het HUP vorig jaar beter gegaan dan ver-

Een partnership voor het leven
Ondernemer
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tekst: Jody Hoekstra en Stefan Verhallen

foto: Vincent Knoops

wacht. Om deze lijn door te kunnen zetten is er geïnvesteerd in 
de naamsbekendheid en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. 
Steeds meer gezinnen komen voor de beleving van HUP: naast 
een goed hotel in de omgeving van Eindhoven en Helmond wil-
len ze ook top ontspanning. Alles in het hotel ademt tot in de 
kleinste details plezier, sport en spel uit. Natuurlijk heeft corona 
voor een enorme domper gezorgd wat betreft de groeiplannen, 
maar Mark wil vooruit kijken. In de vakantiemaanden werd HUP 
overspoeld door Nederlandse gezinnen. De ‘staycation’, maar 
ook de radio en TV commercials, hebben hier positief aan bij-
gedragen. “Het mooiste compliment is als je gasten binnen een 
maand weer terugkomen om wederom HUP te beleven!” ver-
telt Mark trots.  

Oog voor detail
Het hotel wil blijven vernieuwen. Plezier voor de gasten en het 
oog voor detail spelen hier een rol in; de gasten moeten getrig-
gerd worden om te bewegen. Hier kruisen de wegen van Stefan 
en Mark zich. De designers die verantwoordelijk zijn voor de 
inrichting van HUP waren op zoek naar sportdetails voor het 
hele hotel en kwamen terecht bij Sport for Children. Daar trof 
Mark 1500 m2 aan allerlei sport gerelateerde artikelen aan. De 
partnership was een feit en de gedrevenheid van beide heren 
en de designers zorgde voor een groot aantal fraaie interieur-
oplossingen. Turnringen hangen in de slaapkamers en worden 

gebruikt om de handdoeken aan op te hangen. Van de spring-
kasten waar we vroeger in de gymzaal allemaal overheen moes-
ten zijn ladekasten gemaakt. Trapleuningen zijn van leggers van 
de turnbrug en in de filmzaal liggen kussens, die gemaakt zijn 
van canvas van de dikke matten van de gymzaal. 

Sociale factor
Mark omschrijft de samenwerking als een partnership. HUP zal 
blijven ontwikkelen en vernieuwen en daarbij ook de behoefte 
en de drang om de samenwerking te blijven continueren. Na-
tuurlijk speelt de sociale factor ook een rol. “Het is fantastisch 
dat de gekochte en gemaakte spullen van de stichting de beta-
ling van het transport mogelijk maakt. Nu kunnen gymspullen 
naar een bestemming gaan, waar ze voorheen alleen maar kon-
den dromen van een brug, dikke mat, of springkast.” Zo liggen 
er momenteel 25 rieten korfbalkorven van de stichting bij HUP 
in het magazijn; hier worden wellicht opbergmanden van ge-
maakt. Dat symboliseert ook meteen hoe beide heren over hun 
partnership denken. Geen verplichtingen naar elkaar toe, maar 
elkaar willen helpen en elkaar daarin kunnen vertrouwen! n 

Stefan Groothuis en Mark Oidtmann
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Wat gebeurt er eigenlijk allemaal?
Voor de oplett ende Brandevoorter is het al een ti jdje duidelijk 
dat er iets staat te gebeuren in het westelijk deel van het wijk-
park Ashorst, bij anderen ook bekend als De Neerhei. Er wordt 
volop gegraven en beplant. Wat zijn ze toch aan het doen?

Veranderingen in het klimaat opvangen
De Gemeente Helmond vindt het belangrijk dat er maatregelen 
komen om de veranderingen in het klimaat beter op te kunnen 
vangen. Dit wil de gemeente doen door stedelijk groen om te vor-
men naar natuurlijker groen op de plaatsen waar het kan. Daar-
mee wordt de biodiversiteit gesti muleerd, ofwel de variati e in de 
fl ora en fauna. De planten en de dieren. Door meer variati e aan te 
brengen in bloem- en besdragende beplanti ng zal het aantal insec-
tensoorten toenemen en daarmee ook het aantal soorten vogels 
en amfi bieën. Deze biodiversiteit is weer belangrijk voor bijvoor-
beeld het verminderen van plagen zoals de eikenprocessierupsen.

Watermanagement
Dit groene stuk park tussen Brandevoort en Mierlo-Hout wordt 
zodanig ingericht dat het steeds extremer wordende weer met 
perioden van droogte en hitt e en perioden met hoosbuien, be-
ter kan worden opgevangen en het water kan ook langer wor-
den vastgehouden. De gemeente zal het park zo inrichten dat 
het beter water opvangt en daardoor beter voorbereid is op 
een periode waarin het erg droog is.
In het park zijn zogenoemde watervingers aangelegd welke als 
regenwaterbuff er fungeren. Er komen taluds, straatwerk en de 
perken worden ingezaaid met diverse bloemenmengsels ter 
gunste van deze biodiversiteit.

Tegelijkerti jd zal er alti jd voldoende water zijn voor de dorsti ge 
natuur. Volgens de gemeente is de overlast hier niet zo’n groot 
probleem dat zij de woningen hiertegen moet beschermen.
Het park blijft  voor iedereen toegankelijk zodat alle bewoners 

Wijkpark Ashorst
bij de Neerhei

Nieuws
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teks: Emmely Plas 

foto: Rianne van Lierop

er kunnen recreëren. In deze omgeving zijn er veel acti eve be-
woners: veel wandelen, hardlopen, spelen en dieren uitlaten.

Flora en fauna
In het plan staan heel veel verschillende soorten planten zo-
dat de dieren er een fi jne verblijfplaats kunnen vinden. Er ko-
men verschillende bomen, struiken en planten waaronder ook 
exemplaren met bessen om vogels te voorzien van voedsel. Ook 
wordt bij het onderhoud rekening gehouden met de natuur, bij-
voorbeeld door een andere manier van maaien, zodat er veel 
meer bloemen de mogelijkheid krijgen om te bloeien. Dit is dan 
weer erg fi jn voor de talloze insecten die zo broodnodig zijn 
voor de bestuiving.
Om het regenwater op te vangen werkt de gemeente met hoog-
teverschillen zodat het water af kan vloeien naar plaatsen waar 
het bewaard kan worden indien het nodig is en het wordt weg-
gevoerd van de straten en de huizen.

Omdat bewoners nu al veel de groene strook gebruiken, heb-
ben bewoners besloten om de speelplekken, het evenementen-
terrein en de hondenloslaat-en uitlaatstroken te laten zoals ze 
zijn. Weer een mooi stukje natuur in onze toch al groene wijk. 
We kijken er naar uit!

Meedoen 
Wil je als bewoner zelf iets doen voor een betere natuur en 
een beter klimaat? Op de site www.allelichtenopgroen.nl/na-
tuurlijkgroen staan heel veel voorbeelden om je te inspireren! 
Mocht je zelf een mooi voorbeeld hebben? Neem contact op 
met de Brandevoorter Courant en misschien komen we wel bij 
je langs om er een arti kel aan te wijden waardoor jij op jouw 
beurt weer anderen kan inspireren! n

|  21Brandevoorter Courant



22  | Brandevoorter Courant22  | Brandevoorter Courant



|  23Brandevoorter Courant

Bijna elke avond, als de wind ‘goed’ staat, kun je vanuit je bed 
dierengeluiden horen afkomstig van Dierenrijk. Maar welk dier 
maakt dat geluid? Het houdt menig Brandevoorter bezig… zelfs 
via de Facebookgroep ‘Durf te vragen Brandevoort’ komt het 
soms ter sprake. Wij gingen op onderzoek uit en spraken met 
dierenverzorgster en educatiemedewerker Judith van Raaij. 

Dierentuin; meer dan alleen samen genieten
Judith is één van de veertien dierenverzorgers van Dierenrijk en 
werkt er al negen jaar. Voor ons gesprek had Judith net de neus-
hoorns, beren en tijgers verzorgd. Naast het verzorgen van de 
dieren voorziet ze de bezoekers van allerlei informatie over de 
dieren. Judith: “De dierentuin is er niet alleen om de bezoekers 
een leuk dagje uit te bezorgen. Belangrijk is ook ons, en vooral 
de jongere generaties, te leren over dieren, hun leefgebied en 
leefgewoontes. Het is mijn taak als educatiemedewerker om de 
mensen bijvoorbeeld te leren hoe groot een leeuw of tijger is 
en hoe wij er voor moeten zorgen dat ze in het wild behouden 
blijven.” 

Dierengeluiden
Judith wist te vertellen dat het geluid in de avond het gebrul van 
de drie leeuwen is. In de vrije natuur rijkt hun gebrul wel tien ki-
lometer ver. Dus niet zo gek dat het gebrul in Nuenen, Geldrop 
en Brandevoort hoorbaar is. De leeuwen zijn broers en komen 
uit hetzelfde nest. Ze rusten zo’n 20 tot 23 uur per dag en in de 
avond gaan ze brullen om hun territorium af te bakenen en de 
andere leeuwen te laten weten waar ze zijn. 

Mocht je in de ochtend dierengezang horen, dan kan dit geluid 
afkomstig zijn van de Gibbons (mensenapen). De Gibbons le-
ven in koppels. Om hun territorium af te bakenen gaan ze per 
koppel zingen waarna de rest aanhaakt. Zo ontstaat een waar 
apenkoor. 

Weetje: In de natuur eet een leeuw zich helemaal vol aan bij-
voorbeeld een zebra of een ander groot dier waarna hij lekker 
een paar dagen gaat uitbuiken totdat hij weer honger krijgt. Om 
dit na te bootsen krijgen de leeuwen in Dierenrijk drie keer per 
week ongeveer vijf kilo rund- of paardenvlees. 

Waar komen de dieren uit de dierentuin vandaan?
Veel dieren in Dierenrijk en andere dierentuinen zijn in meer 
of mindere mate bedreigd. Het overgrote deel van de dieren is 
afkomstig uit andere parken. Een enkeling is via opvangcentra 
bij Dierenrijk terechtgekomen. In de dierentuin worden ze op-
gevangen en verzorgd. Vaak kunnen ze daarna niet meer vrij-
gelaten worden omdat ze bijvoorbeeld niet meer zelfstandig 
kunnen jagen.

Weetje: In Dierenrijk zijn de wasberen afkomstig van Stichting 
AAP, nadat ze eerder als huisdier werden gebruikt. Een heel 
enkele keer komen ook andere diersoorten via opvangcentra 
terecht in het park.

Dierenuitwisseling over de hele wereld
Elke dierentuin heeft een curator. De curator zorgt voor de die-
renbestandslijst en houdt daarop precies bij welke dieren in het 
park aanwezig zijn, welke dieren eruit gaan en welke erin ko-
men. Bij een overschot van of vraag naar dieren kan de curator 
dieren zoeken of aanbieden via een online systeem waarop alle 
dieren in dierentuinen over de hele wereld staan geregistreerd. 
Zo zijn bijvoorbeeld in januari de Humboldpinguïns aan Dieren-
rijk toegevoegd. 

Weetje: De Humboldpinguïns bestaan uit twee groepen, af-
komstig uit twee dierentuinen: één deel uit Frankrijk en één 
deel uit Engeland. Het samenvoegen van de groepen ging zon-
der problemen! 

Stichting Wildlife
Dierenrijk doneert elk jaar een vast bedrag aan Stichting Wild-
life. Daaraan wordt het geld toegevoegd dat verkregen is via 
de georganiseerde kinderfeestjes, voerautomaten in het park, 
rondleidingen door het park en donaties in de daarvoor be-
stemde bussen op het park. Met dit geld financiert Stichting 
Wildlife allerlei projecten zoals bijvoorbeeld natuur- en dieren-
beschermingsprojecten en fokprogramma’s die ervoor zorgen 
dat sommige diersoorten of leefgebieden blijven behouden. 

Weetje: wist je dat in 2011 de populatie van de Amoertijger (de 
Siberische tijger) in het wild werd geschat op nog maar circa 
500 exemplaren? 

Judith: “Als educatiemedewerker vind ik het belangrijk om de 
mensen te laten weten waarom Stichting Wildlife zo belangrijk 
is en waarom wij hen steunen. Mensen moeten zich ervan be-
wust worden dat bijvoorbeeld door bomenkap de leefgebieden 
van wilde dieren steeds kleiner worden en daardoor bepaalde 
diersoorten uitsterven. Het is mijn missie dat we met z’n allen 
duurzamer gaan leven om de wereld te redden.” n 

Dierengeluiden van wie?
Sociaal

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian

foto: Vincent Knoops

Judith, oog in oog met de leeuw
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Al een ti jdje hing de uitnodiging voor de eerste motortoertocht vanuit Brandevoort 
tegen de bomen in de wijk. Via een e-mailadres kon je je aanmelden. Op zondag 13 
september om 9.30 uur was het eindelijk zover! Maar liefst 20 motorrijders met hun 
motoren en begeleiders kwamen onder de markthal in De Veste bij elkaar. 

Gezamenlijke passie
De meeste mensen kenden elkaar niet en konden via deze gezamenlijke passie mo-
torrijden, ervaringen delen en genieten van een mooie tocht. De weergoden hadden 
ook goed hun best gedaan, want het was schitt erend weer. Niet te warm, niet te koud 
en vooral droog.

Eerste deel van de tocht
De tocht ging door het Groene Woud, via Boxtel, Esch, Vught, Vlijmen naar Bokhoven. 
Aan de Maas genoten we van de eerste pauze met een mooi uitzicht en een goede 
versnapering. Al direct ontstonden de leukste gesprekken en was de sfeer gemoede-
lijk en vertrouwd. 

Tweede deel van de tocht
Na de pauze reden we over de verschillende dijken langs de Maas. Dat leverde ons 
vele bijzondere vergezichten. We reden door idyllische dorpjes zoals: Maren Kessel, 
Dieden, Demen, Neerlangel en Neerloon. Vervolgens leidde de route naar Reek, Mill 
en Wilbertoord. Hier hielden we de volgende lange pauze waar iedereen genoot van 
een stevige lunch. Tijdens het wachten deelden we weer elkaars ervaringen. Er werd 
ook vooral veel gelachen. Mooi om te zien dat zo’n hobby gemakkelijk verbindt.

Laatste rit naar Brandevoort
Om de tocht veilig te laten verlopen was tot deze pauze in groepen van vier gereden. 
Aangezien de rijdiscipline zo goed was, durfden we het aan om met de hele groep 
tegelijk te rijden. Dat verliep uitstekend. Het laatste stuk naar Brandevoort ging naar 
Elsendorp, De Mortel en Aarle-Rixtel en natuurlijk langs Kasteel Croy. Voldaan en 
veilig is iedereen aangekomen bij de markthal en werden de deelnemers bedankt. 

Voor herhaling vatbaar!
Vrijwel iedereen gaf aan volgend jaar graag weer mee te doen en vooral ook andere 
liefh ebbers mee te zullen nemen. Wijkhuis ‘t BrandPunt was speciaal voor ons ge-
opend zodat een aantal enthousiastelingen nog konden nagenieten met een drankje.

De twee organisatoren (vrijwilligers) hebben plechti g beloofd volgend jaar weer een 
toertocht voor Brandevoort te organiseren. Verschillende deelnemers hebben aange-
geven te willen helpen. Beloft e maakt schuld, dus tot volgend jaar! n

tekst: Wilco Roepers

foto: Vincent Knoops

Eerste motortoertocht
vanuit Brandevoort

Sociaal
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Leef Liverdonk 
onder
zeer zonnig
gesternte

26  | Brandevoorter Courant

van links naar rechts: Dhr. Van Grinsven, Mevr. Van de Waardenburg, Dhr. Hellings en Dhr. Hurks



|  27Brandevoorter Courant

Onder een staalblauwe hemel met een zoemende drone in de 
lucht begeleidt de kennismaking van de buren van Leef Liver-
donk met een gezellig glas champagne. Vooral jonge en waar-
schijnlijk startende bewoners zien elkaar vandaag voor het 
eerst. In keurig afgezette bouwkavels ontdekken de nieuwe be-
woners hun buren.
 
Uit allerlei streken
“Op zoek naar een nieuwe woning, maar vooral ook een grotere 
woning”, is de motivatie van verschillende mensen die bij de 
start van de bouw aanwezig zijn. Zij komen uit Brandevoort zelf, 
enkelen uit de rest van Helmond en verschillenden van verder 
zoals Eindhoven, Veldhoven en …
Ook al willen ze ook een nieuwe woning gaan betrekken, een 
aantal vindt ook de wijk een groot pluspunt. “Het is toch wel 
een hele mooie architectuur in deze wijk. Dat is voor ons mede 
een reden om te kiezen voor Liverdonk. En op loopafstand zijn er 
voorzieningen zxoals winkels en voorzieningen, die het wonen 
aangenaam maken”, stemmen enkele toekomstige bewoners in.
 
Een voorrecht om hier te mogen bouwen
Robert Hellings prijst de gemeente Helmond dat hij deze wo-
ningen heeft mogen ontwikkelen en verkopen aan de aanwe-
zige bewoners. ”Het zijn hele mooie woningen en ze worden 
door een erg professioneel bouwbedrijf Hurks gebouwd. Tot nu 
toe zit alles nog mee. Dus dan zouden volgens onze planning 
de eerste woningen in mei / juni volgend jaar opgeleverd gaan 
worden.” Zonnig geklede mannen en vrouwen zijn tevreden dat 
het bouwproces voorspoedig verloopt en dat en de tijd tot het 
opleveren van de woningen te overzien is.
 
Bijzonder om in Liverdonk te wonen
Tot nu toe is het voorbereidingsproces overzichtelijk en pre-
cies volgens planning verlopen. De communicatie ging goed. 
“Zowel makelaar als projectontwikkelaar hebben ons goed 
geïnformeerd“,  beamen verschillende aandachtig luisterende 
bewoners. Door het meerwerk zijn verschillende woningen zo 

aangepast dat ze nog beter passen bij de wensen. Voor de een 
is de bijkeuken naar de voorkant van de woning verplaatst en is 
aan de achterkant een uitbouw gerealiseerd, die flexibel wonen 
mogelijk maakt. Dus al met al een uitmuntend proces en hope-
lijk een voorspoedig bouwproces.
 
Wethouder Gaby is blij dat de bouw op schema ligt
Door de nog steeds nijpende vraag aan woningen, is het goed 
om te horen en te zien dat deze woningen op kortere termijn 
dan gepland opgeleverd gaan worden. In Brandevoort en an-
dere plekken in Helmond komen nu meerdere woningen be-
schikbaar. Mede door het aantal woningen in Liverdonk, komen 
woningen in de rest van Helmond en uiteraard in de regio be-
schikbaar voor andere woningzoekenden.  
Gelukkig zijn er de komende tijd in Brandevoort nog meer wo-
ningen te verwachten en draagt hiermee de wijk substantieel 
goed bij aan het oplossen van het woningtekort. 
De wethouder wenst alle nieuwe bewoners van de wijk Liver-
donk nu al heel veel geluk en woongenot. n 
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Paul en Annet Goltstein zijn de gelukkige bewoners van een 
fonkelnieuwe, energie neutrale woning in onze wijk Brande-
voort - Liverdonk. 

Van architectenbureau naar kindercoach
Paul heeft altijd een eigen architectenbureau in Tilburg gehad. 
Toen in 2009 de crisis toesloeg en het ook voor de architecten 
heel lastig werd om opdrachten te vinden heeft Paul het bureau 
met 24 medewerkers in 6 jaar tijd af moeten bouwen. In diezelf-
de periode heeft Paul zich laten bijscholen tot kind-ouder-coach. 
Daarmee heeft hij een oude latente droom waargemaakt. De 
ouders van Paul dachten in de tijd dat hij ging studeren dat hij te 
‘gevoelig’ zou zijn voor de psychosociale problematieken waar 
hij na de sociale academie mee in aanraking zou komen. Uit tes-
ten bleek dat hij veel technisch inzicht had en met name op het 
driedimensionale vlak. De keuze om bouwkundig ingenieur te 
worden en aansluitend architect leek een logische.

Sociale context 
In zijn werk heeft hij altijd een bijzondere manier van denken 
gehad en nam hij opdrachten niet klakkeloos aan. Paul denkt 
vanuit de sociale context. Een goed voorbeeld hierbij is het ont-
werpen van een school voor kinderen tussen de 14 en 17 jaar. 
Zodra een school meer dan ca. 750 leerlingen moet huisvesten 
gaat de controle op allerlei vlakken verloren. Er zijn voldoende 
voorbeelden waarbij hij in zijn ontwerpen gehoor heeft gevon-
den en het gelijk aan zijn zijde heeft gekregen.
Als kindercoach heeft hij nu een eigen praktijk en schrijft hij aan 
een boek en een workshop met betrekking tot dit vak.
Annet is zelfstandige, heeft afgelopen jaren gewerkt als loop-
baan- en studiekeuzeadviseur, en biedt sinds enkele jaren di-
rectieondersteuning aan de directeur van De Cacaofabriek en 
Het Speelhuis. 

De fijne flow in het huis
Als je binnenkomt in de hoge entreehal vallen meteen de hoge 
glazen staatsdeuren en de saffraangele kleur op. De interi-
eurstyliste Céline kwam met het voorstel voor twee kleuren. 
Het was treffend dat deze kleuren, saffraan geel en Chinees 
porseleinen-blauw, exact overeenkomen met de kleuren in het 
familiewapen van de familie Goltstein.
Sinds Paul en Annet in dit lichte, open huis wonen hebben ze 
elke dag een vakantiegevoel. Dat komt onder meer door de lig-
ging. Het is het laatste huis in de straat met een, nu nog, vrij uit-
zicht. Klein detail voor een extra vakantiegevoel zijn de geluiden 
uit Dierenrijk waar ze dagelijks van genieten.
De begane grond is ontworpen als een grote hoge lichte ruim-
te waarin een ‘blok’ is geplaatst. Daarin bevinden zich aan de 
keukenkant de keldertrap en de keukenkasten. Aan de woonka-
merkant zie je de trap naar boven en aan de halzijde bevinden 
zich het toilet en de garderobekast. Op deze manier krijg je een 
fijne flow door de begane grond heen waar de kleinkinderen 
rondjes kunnen lopen. De woning is zodanig ontworpen dat 
Paul en Annet er nu met z’n tweeën heerlijk comfortabel kun-
nen wonen, maar met een paar relatief kleine aanpassingen 
wordt het een huis voor een gezin. Naast de woning bevindt 
zich op de plaats van een eventuele garage, een praktijkruimte/

atelier met een badkamer. Op termijn kan deze ruimte eenvou-
dig worden verandert naar een slaapvleugel met alle voorzie-
ningen zonder drempels.

Energie-neutraal bouwen
Het basisconcept van het huis van Paul en Annet is een energie 
neutrale woning zonder gasaansluiting. Paul begon het bouw-
proces met het opvragen van het beeld-kwaliteitsplan bij de 
gemeente en hij kwam al snel tot de conclusie dat dit plan is 
opgesteld in een andere tijd. Energieneutraal wonen is niet al-
leen een kwestie van het toepassen van techniek, maar heeft 
meer te maken met hoe men bouwt. Dwingende architectuur 
in deze wijk maakt dat je dan ook voor een uitdaging staat. 
Maar een uitdaging is aan Paul wel besteed. Interactie met de 
zon en de relatie binnen-buiten is van groot belang. De keuken 
met eetgedeelte ligt aan de kant van de achtertuin. Bomen zor-
gen voor gefilterde schaduw op de enorme schuifpui en aan de 
zitkamer is een overkapping gemaakt voor koelte in de zomer. 
Als de bladeren vallen, heeft de keuken vanzelf weer meer licht 
en warmte van de zon wat prettig is in de koudere maanden. 

Wensen voor de toekomst
Genieten in hun levensfase-bestendige woning, met (klein)
kinderen, familie en vrienden. En als het meezit nooit meer te 
hoeven verhuizen.
Paul is een boek aan het schrijven in zijn hoedanigheid als kin-
dercoach. Daarnaast ontwikkelt hij een workshop over wat op-
voeding met kinderen kan doen. Zijn doelgroepen zijn mede-
werkers dagopvang, toekomstige ouders en opa’s en oma’s.
 
Met dank aan de lokale ondernemers
Aannemer John de Jong, toevallig de overbuurman, is de fijnste 
aannemer waar Paul in de afgelopen 30 jaar mee gewerkt heeft.
Ook alle onderaannemers komen uit de regio Helmond. n 

tekst: Emmely Plas

foto’s: Vincent Knoops

Energie neutraal wonen
in Liverdonk

Binnenkijken
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Prima oplossing voor verkoop in Coronati jd. Op zondagmorgen 13 september rijdt een 
lange fi le auto’s al voor 10:00 uur in de ochtend door de nog lege buurt in Liverdonk.
“Wij komen uit Nuenen en zijn alti jd al heel erg geïnteresseerd geweest in Brandevoort. 
Dus vroeg op stap, en wel met de auto naar Liverdonk. Wij komen graag in aanmerking 
voor een woning. Maar ja, als we de rij auto’s zien, wordt dat moeilijk. Ons lot om in 
aanmerking te komen, ligt besloten in de loti ng die de makelaar gebruikt om toe te 
wijzen”, zegt het wakkere echtpaar uit Nuenen ti jdens de Drive tru. 

De Drive Tru 
Met een in professionele kleuren afgedrukte platt egrond kunnen de massaal toege-
stroomde belangstellenden precies zien waar hun voorkeurswoning ligt. Al om kwart 
over zeven is makelaar Inge Lewandowski van vb&t Makelaars opgestaan om alle bord-
jes en linten precies te plaatsen op de kavels waar de woningen komen. En het ziet er 
indrukwekkend uit. Samen met Adriaan van den Heuvel en Van Santvoort Makelaars 
zullen zij vandaag de geïnteresseerden te woord staan. 
Tussen 10:00 en 12:00 uur is de Drive Tru geopend. Met de auto mogen de belangstel-
lenden voor de woningen in Liverdonk de geplande wijk in. Maar al ruim voor 10:00 uur 
rijden veel auto’s door de versierde poort met koffi  e en appelfl appen. “Dat wordt krap 
als dit zo doorgaat, dan hebben we niet genoeg appelfl appen tot 12:00 uur”, laat de 
vriendelijke medewerker van vb&t Makelaars me weten.
Voor alle soorten woningen bestaat enorme belangstelling! Zeker de pati owoningen 
trekken de aandacht!

Toewijzing
Op 13 september is de website van livingliverdonk.nl live gegaan. Tot maandag 21 sep-
tember 09.00 uur mogen geïnteresseerden hun voorkeuren digitaal doorgeven. Als de 
makelaar maandagmorgen, de ochtend na start verkoop,  de stand van zaken opmaakt, 
lijken meer dan 200 belangstellenden zich te hebben ingeschreven. En het mooie is 
dat de belangstelling goed is verdeeld over alle soorten woningen, die in de buurt Leef 
Liverdonk gaan komen. 
  
Omdat de makelaars veel meer belangstelling verwachten dan er woningen zijn, is er 
een toewijzingssysteem bedacht om rechtvaardig de woningen te verdelen. Uitgangs-
punt is dat de makelaar streeft  naar een opti male bezetti  ng van de bouwnummers. 
Uiteraard houden we daarbij rekening met de fi nanciële middelen en de eventueel 
gestelde voorwaarden.  

Belangstelling 
Het verkoopteam was zeer verheugd over de grote opkomst. Dit is een mooie bevesti -
ging voor de ontwikkelaar dat het plan goed aansluit bij de wensen van de kandidaat-
kopers! Een mooier compliment kan je niet krijgen!  
  
De bouwplannen liggen klaar! Dus Brandevoort kan zich op korte termijn verheugen op 
een nieuwe buurt, die helemaal past in de typische karakteristi eken van Brandevoort. n

Leef
Liverdonk via drive thru

Wonen

tekst: Giel Pollemans

foto: Rianne van Lierop
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Elk jaar staat bij de Scouting het overvliegen op de agenda. Dit 
jaar vond het evenement op zaterdag 12 september plaats. In 
verband met het 100-jarig bestaan van de Welpen en corona 
ziet het evenement er net even anders uit dan normaal. Eén 
ding was hetzelfde als voorgaande jaren: er was veel lol, uit-
daging en gezelligheid!

Foto & drone!
Helaas was, in verband met corona, besloten dat er geen ou-
ders of andere familie bij het overvliegen aanwezig mochten 
zijn. Alleen de speltakken: Bevers, Welpen, Scouts, Explorers, 
Roverscouts, hun leiding, vrijwilligers en wij waren aanwezig. 
Van iedereen die overvloog werden foto’s gemaakt. Er was 
zelfs een drone aanwezig! De foto’s krijgen de ouders later 
toegestuurd.

Overvliegen
Elke speltak binnen de Scouting bestaat uit kinderen of jong-
volwassenen van dezelfde leeftijd. De Bevers van 5-7 jaar, 
Welpen van 7-11 jaar, Scouts van 11-15 jaar, Explorers van 
15-18 jaar en de Roverscouts van 18-21 jaar. Zodra een kind 
of jongvolwassen de eindleeftijd van de speltak heeft bereikt, 
‘vliegt’ hij of zij over naar de volgende speltak. Voor de Bevers 
naar de Welpen wordt het net even gemakkelijker gemaakt 
dan dat bijvoorbeeld een Scout overvliegt naar de Explorers. 
Want dan begint het echte werk; het parcours moet anders 
afgelegd worden en ze krijgen veel water over zich heen! Hoe 
verder in de speltak, hoe natter en modderiger, en dus hoe 
uitdagender het wordt. 

Parcours
Zoals elk jaar ontwerpen en zetten de verschillende speltakken 
een groot bouwwerk. Normaliter is het bouwwerk hoog en 
groot, knopen zij de balken of autobanden met touwen vast 
en is er soms zelfs een schommel of hefboom opgebouwd. Be-
halve dat er balken, touwen en autobanden waren gebruikt, 
was het dit jaar net even anders dan anders. Er was een heus 
parcours met vijf uitdagingen opgezet waarbij iedereen moest 
kruipen, klimmen, springen en overstappen. En toen er water 
in het spel kwam werd het zelfs modderiger en glibberiger. 

Paalzitten
De overvliegende Scouts zijn 18 jaar oud. Daarom was het 
juist belangrijk dat zij de 1,5 meter in acht namen. Om dit te 
garanderen kregen ze de opdracht om gedurende het over-
vliegen van alle andere speltakken op een hoge paal te zitten 
die 1,5 meter van elkaar af stonden. Nadat alle speltakken aan 
de beurt waren geweest mochten zij het parcours ook trotse-
ren. Omdat er al veel water was gespoten en gegooid, en zij 
nog eens emmers water over zich heen kregen, was het een 
modderige bedoeling met veel uitdaging.  

Een mooie dag met veel zon
Gelukkig was het een mooie dag met veel zon. Dat maakte het 
voor de overvliegende natte overvliegers wat comfortabeler. 

Al met al was het weer een uitdagende en gezellige ochtend; 
een herinnering om niet te vergeten. We kijken nu al uit naar 
het volgende bouwwerk… 

Scoutingleiding & Bevers gezocht
Lijkt het je leuk om dit ook een keer mee te maken als  
Bever of als leider? Dan verneemt de Scouting dat graag! 
Er zijn namelijk plekjes beschikbaar. Aanmelden kan via  
scoutingwelpenzaterdag@gmail.com n 

Leukste evenement van het jaar bij de Scouting: 
overvliegen!

Sociaal

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian

foto’s: Rianne van Lierop

|  33Brandevoorter Courant



kom een 
week 
gratis 
zweten
HUP heeft het grootste all-inclusive sportcentrum in de regio 
Mierlo en Helmond en is 365 dagen per jaar open. En met 
all-inclusive bedoelen we dat er echt heel veel extra bij zit.

Vraag jouw gratis proefweek aan: www.hup.eu/proefweek

dus hup, naar de sportsclub 
Zo inclusief is jouw lidmaatschap bij HUP: 
- sport in een ruim opgezette fitness met moderne sportapparatuur
- kies uit 65 groepslessen per week
- ga voor professionele begeleiding of een persoonlijk voedingsadvies
- word lid vanaf 16 jaar en kies uit 5 verschillende lidmaatschappen
- relax in onze sauna, zwembad en whirlpools
- daag je tegenstander uit tijdens een uurtje squash, voetbal, badminton of golf
- ravot in onze PLAY area met mini golf, interactieve voetbalmuur en mega- 
gigatafelvoetbal

NOG MEER INCLUSIEF!
- terwijl jij je uitleeft tijdens een spinning les, gaan de kids naar de kinderopvang   
- gooi die zitspieren maar eens goed los tijdens een uurtje bowlen
- blijf op de hoogte van alle nieuwtjes in onze exclusieve facebookgroep 
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VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:
WWW.KIVO-HELMOND.NL

-
Twentehof 1, Helmond

0492 - 513703 - 06 22922680

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

Schilderwerken

Wandafwerking

Beglazing

Spuitwerk

Houtrotrenovatie

Klarenbeemden     ,          NG Helmond
Info@martijnvanlieshoutschilderwerken.nl

Vakmanschap en kwaliteit

• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur

• Wij zijn nagenoeg 51 weken per jaar geopend

• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen

• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

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

www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | manager@tandartsenpraktijkprinsen.nl

 

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

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

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

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

...omdat ‘t gaat om mensen.

Afhankelijk van (aanvullende) ziektekostenverzekering deels vergoed

06-11070387 
www.re-you.nl

Klachtgerichte massagetherapie 
met behulp van diverse technieken
o.a. Cupping | Deep Tissue | Triggerpoints

Hondengedragsdeskundige of 
individuele uitlaatservice nodig?

06-42782969 
info@diedefondse.nl 
www.diedefondse.nl

T 06 539 48 684
www.deblauwereiger.nu

E info@deblauwereiger.nu

Ankie Puts
Neerwal 60
5708 ZA Helmond 

◊	Gezichtsbehandeling
◊	Gelnagels zowel lak als verlenging
◊	Voetbehandelingen Nieuw

Biopeeling GREENPEEL
kijk op de website voor meer informatie
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We wonen in een mooie wijk en voelen ons door de fi jne en 
gemoedelijke sfeer in het algemeen heel veilig. Maar dat het 
ook hier, net zoals in de rest van ons land zeker niet alti jd veilig 
is, mag blijken uit onderstaand relaas.

Gezellig winkelen
Een bewoonster van onze wijk gaat op donderdag 13 augustus 
met drie vriendinnen gezellig winkelen in Mierlo. Ze pint daar 
een geldbedrag bij de automaat in de AH. Er valt haar niets 
vreemds op, althans dat is haar mening achteraf. Hierna gaat 
ze ook nog even met haar vriendinnen de Lidl binnen om nog 
wat etenswaren in te slaan. Dan rijden ze, na een gezellige mid-
dag, met vieren in één auto terug naar Brandevoort. Hier zet de 
chauff euse haar drie medepassagiers af bij hun woonadres. Zo 
ook de hoofdpersoon die woont in De Veste.

Nietsvemoedend
Als deze haar voordeur opent en net in de hal staat van het ap-
partementencomplex duwt een man de voordeur open en volgt 
haar naar binnen. Hij doet paniekerig (om het slachtoff er af te 
leiden). Hij vraagt haar de naam van het Helmondse ziekenhuis 
op te schrijven. Zij is daar net mee bezig als een tweede man 
binnen wil komen. Na lutt ele seconden verdwijnen de twee 
mannen even vlot als zij gekomen zijn. 

Snel handelen is geraden
Het slachtoff er, dat in eerste instanti e niets van haar spullen 
mist, komt er, op aanraden van de politi e, achter dat haar be-
taalpas uit haar portemonnee, die overigens gewoon nog in 
haar handtas zit, is verdwenen. De politi e raadt haar aan zo 
snel mogelijk haar bankpas te laten blokkeren. Maar, als zij dit 

doet blijkt er, in maar liefst vier verschillende pinacti es, al een 
aanzienlijk bedrag van haar rekening te zijn afgeschreven. Of 
dit slachtoff er het gestolen bedrag van de bank terug krijgt is 
tot op heden niet bekend. Wel adviseert de politi e een camera 
te plaatsen (eventueel fake) bijv. in de toegangshallen tot ap-
partementen, omdat hiervan een preventi eve werking uitgaat. 
Uiteraard kunnen parti culieren dit ook doen bij hun voordeur. 

Nog meer acti es
De tweede criminele acti e die onlangs heeft  plaatsgevonden in 
Brandevoort is het al meer bekende fenomeen van de Whatsapp 
- oplichti ng. De crimineel doet zich voor als close familielied 
(bijv. een zoon of dochter). Hij schrijft  op exact gelijke wijze als 
de zoon/dochter een berichtje. Vaak begint dat met: “Hoi mam/
pap. Ik heb een ander telefoonnummer”. Na even heen en weer 
appen vraagt de (fake!! zoon/dochter) een spoedig door hem of 
haar te betalen geldbedrag en of dit bedrag even kan worden 
voorgeschoten. Aangezien de betreff ende ouder totaal niet in 
de gaten heeft  dat hier niet gecommuniceerd wordt met zijn/
haar zoon of dochter maken zij het gevraagde bedrag over. De 
crimineel in kwesti e is de lachende derde! In een dergelijk geval 
wordt dringend aangeraden om, voordat het gevraagde bedrag 
wordt overgemaakt, alti jd eerst even telefonisch contact te leg-
gen met de zoon/dochter of er via de app inderdaad door hem/
haar per app gevraagd is om geld over te maken. 

Wees gewaarschuwd
Met dit feitenrelaas bent u ook nog eens een keer gewaar-
schuwd. n

tekst: Marga Dobma

foto: Vincent Knoops

Wees gewaarschuwd,
ook in Brandevoort

Nieuws

Geldautomaat aan De Plaetse
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vr 09 okt 20:30u  

steffen morrison         
SOUL REVOLUTION TOUR 2020 
vr 23 okt 20:30u  

kong       
TOUR 2020     
za 24 okt 20:30u  

flairck        
BACK ALIVE TOUR 2020              

vr 30 okt 21:00u  

lazuli        
THE FANTASTIC TOUR 2020         
vr 06 nov 20:45u  

nits       
KNOT TOUR 2020         

podium

KINDERFILMFESTIVAL | SCHOOLVAKANTIES  
Film over vriendschap, familie en het leven

FILMS | MEERDERE TIJDSTIPPEN
De Cacaofabriek draait meerdere topfilms gedurende de dag.

film

CACAOKADE 1 |  5705 LA HELMOND  |  CACAOFABRIEK.NL

Expo

T/M 29 okt / BErlin baustelle 
De titel Berlin Baustelle verwijst naar de constante transformatie van 
de stad en naar de fysieke werkplaatsen van vele kunstenaars, een 
smeltkroes van kruisbestuivingen en verschillende invloeden die samen 
komen. Deze expositie laat een kleine doorsnede zien van deze wereld. 

WWW.LEEFLIVERDONK.NL

BOUW IS 
GESTART!

3
4

5

LAATSTE 
WONINGEN BESCHIKBAAR! 

Genieten van het buitenleven in je eigen, ruime, zonnige tuin? 
Dat kan bij de 2 halfvrijstaande woningen en de 2 royale

 twee-onder-een-kap-woningen die nog beschikbaar zijn. Krijg 
volgend jaar de sleutel van je droomhuis, de bouw is gestart!

Interesse? Neem direct contact op voor de mogelijkheden!
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Indy van Vijfeijken (15 jaar) en Floor Elfrink (16 jaar) hebben al-
lebei een eigen paard. Alle sporten hebben ze geprobeerd, maar 
toch kozen ze voor de paardensport. Niet alleen omdat het een 
leuke sport is, maar ook omdat hun paard meer brengt dan al-
leen beweging. 

Indy en Floor kennen elkaar vanaf groep 8. Ze zaten op dezelfde 
school maar niet in dezelfde klas. Omdat hun paarden op stal bij 
Manege Meulendijks in Geldrop staan, hebben ze een vriend-
schap opgebouwd. Ze zijn er bijna dagelijks op hetzelfde tijd-
stip te vinden en fietsen samen op hun elektrische fietsen van 
Geldrop naar huis in Brandevoort. 

Indy en Coeur
Na haar geboorte kreeg Indy een paardenknuffel. Het werd 
haar mascotte waardoor ze alleen nog maar wilde spelen met 
paarden: van Playmobil tot Barbie paarden. Vanaf haar tweede 
levensjaar ging ze tijdens visite bij haar tante op de shetlanders 
rijden. Met haar zesde ging ze bij Meulendijks paardrijden en 
toen ze negen jaar was kreeg ze een eigen B-pony (117-127 cen-
timeter hoog). Daarna volgde een D-pony (137-148 centimeter 
hoog) en nu heeft ze een volbloed springpaard: Coeur Blanc. 
Coeur komt oorspronkelijk uit Frankrijk maar is gekocht in een 
springsportstal in Nederland. 

Floor en Clim Z
Bij Floor werd haar liefde voor paarden ontdekt toen ze acht 
jaar was. Haar moeder reed paard bij Manege Meulendijks en 
Floor ging mee kijken. Het leek haar leuk en zodoende ging ze 
ook paardrijden. Na vier jaar manegelessen kreeg ze op haar 
twaalfde haar eigen paard: Clim Z. “Mijn moeder reed altijd 
op Clim Z en toen ze hoorde dat hij te koop stond, omdat hij 
het zware manegewerk niet meer aan kon, kochten ze hem en 
mocht Floor er ook op rijden.” Nu deelt ze haar paard met haar 
moeder. 

Hoofd leeg maken
Indy en Floor hebben allebei hun eigen redenen waarom ze een 
paard hebben en paardrijden, maar uiteindelijk brengt het hen 
hetzelfde: rust in het hoofd. Indy: “Ik heb een eigen paard ge-
kregen omdat ik heel zwaar dyslectisch was en ik mijn hoofd 
niet leeg kon maken.” Dus bij mij kwam er geen lesstof van 

school binnen. Elke keer als ik één keer in de week had paard-
gereden dan lukte dat wel. Dat was de reden waarom ik van 
mijn ouders een pony kreeg. Met resultaat, want mijn cijfers 
op schoolgingen omhoog.” Floor: “Dat gevoel van rust in mijn 
hoofd herken ik ook. En als ik niet zo’n leuke dag heb gehad 
werd ik, door alleen al met het paard bezig te zijn, vrolijk. Het is 
ook leuk en gezellig op de manege.”

Paardensport
Voor Indy was paardrijden een manier om haar hoofd leeg te 
maken, maar nu is het haar sport geworden en doet ze mee aan 
wedstrijden. “Met mijn eerste pony heb ik ondervonden dat ik 
springen wel heel leuk vind en zodoende ben ik springwedstrij-
den gaan doen” aldus Indy. Haar doel is om hindernissen te ne-
men van 1,20 / 1,30 meter hoog. Nu springt ze één meter hoog.  
Floor begon eerst met dressuur, maar later ontdekte ze dat ze 
springen leuker vindt. Clim Z is tenslotte gefokt om te springen. 
Floor springt nu hindernissen van 40-60 centimeter. Haar doel 
is om uiteindelijk één meter hoog te springen. 

Spiegelen
Paarden spiegelen het gedrag van mensen, voelen precies aan 
hoe je je voelt en spelen daarop in. Zo ook de paarden van Indy 
en Floor. Indy: “Mijn paard is echt een ‘knuffelpaard’. Hij voelt 
precies aan wanneer ik hem nodig heb om mijn hoofd leeg te 
maken. Als ik niet lekker in mijn vel zit, dan zoekt hij meer aan-
dacht en dat zorgt voor troost.” Floor: “Als ik emotioneel ben, 
dan komt mijn paard naar me toe maar als ik boos ben, dan kan 
ik beter eerst even afkoelen want ook daar reageert mijn paard 
op. Bij drukte in mijn hoofd wordt mijn paard ook druk en kan ik 
beter even uit de buurt blijven.” 

Geen tijd voor vriendjes
Na de vakantie gaan Indy en Floor naar het MBO. Daarnaast 
hebben ze allebei een bijbaan. Indy op zaterdag op de markt 
in de viskraam en Floor werkt bij de Brandevoortse Hoeve. De 
rest van de tijd zijn ze voornamelijk bij hun paarden. Tijd voor 
een vriendje is er niet, maar als die er is dan moet hij wel van 
paarden houden, want anders heeft hij pech. n 

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian

foto: Vincent Knoops

Floor en Indy in de bossen met hun paarden

Is een paardenhobby bijzonder?
Hobby
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

Hubo Helmond
Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323 

Laat je klus doen 

door de Hubo vakman!
Dé totaaloplossing voor iedere klus

 HORREN OP MAAT  

GRATIS
MONTAGE

 KASTEN OP MAAT  

Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

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

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

Welkom!
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Mijn naam is Jacqueline Bach, ik ben raadslid voor Bach Plus in 
de gemeente Helmond. Mijn politieke carrière ben ik laat ge-
start, veertien jaar geleden. Als lid van mijn toenmalige partij 
ben ik met volle overtuiging aan het werk in de raad begonnen. 
Daar kwam ik mijn liefde tegen in de raadszaal, mijn huidige 
vriend, de vlam sloeg over en in de pan. 

Uit liefde
Zo is Bach Plus ontstaan uit liefde, mooier kun je niet starten, 
maar moeilijker is het wel en tegelijkertijd ook een geweldige 
uitdaging.
Waar staat Bach Plus voor? Zeker voor Preventie met een 
hoofdletter. Andere speerpunten zijn welzijn, eenzaamheid, 
jongere tussen wal en schip, schuldsanering, voortijdige school-
verlaters, kinderen met obesitas, ongewild werkloosheid en 
problemen die met het ouder worden te maken hebben. Kort 
samengevat sta ik voor ‘Alles wat met sociaal welzijn te maken 
heeft’. Sinds kort woon ik in een appartement in Brandevoort 
waar ik me thuis voel.

Veelzijdige wijk
Als buitenstaander had ik me een beeld gevormd van Brande-
voort, waarin de begrippen, vooruitstrevend, modern, anders, 
mooi, knipoog naar het verleden, lonken naar de toekomst, 
duurzaam, participatie, maar ook zelfredzaamheid voorkomen. 
Dat laatste, daar zullen we in de toekomst niet aan ontkomen. 
Gelukkig wordt daar in Brandevoort ook over nagedacht. Ik denk 
daarbij aan “Brainport Smart District” en diens acht program-
malijnen. Deze lijnen zijn het DNA van Brainport Smart District, 
circulaire wijk, participatie, sociale en veilige wijk, gezonde wijk, 
digitale wijk, mobiele wijk, wijk met energie en wijk met water. 
Gezamenlijke geven ze vorm en inhoud aan de slimme wijk.
Best allemaal heel vooruitstrevend, innovatief, maar ook ener-

gievretend. Ik kan me voorstellen dat er ook momenten zullen 
zijn, dat je behoefte hebt aan minder “future” en meer terug 
naar de basis.
Terug naar de stilte, terug naar het “zijn”, terug naar jezelf! 

Stilte en rust
Een stille plaats, waar je tot rust kunt komen, je weer kunt 
oriënteren op wat nu echt belangrijk is in het leven. Het zou 
voor Brandevoort een goede zaak zijn om over zo een plek te 
kunnen beschikken. Een stilte plek voor iedereen jong en oud, 
een plaats waar je even tot rust kunt komen, waar het veilig is. 
Groen moet er zeker zijn in de vorm van bomen en/of planten. 
Groen geeft altijd een gevoel van rust en veiligheid. Volgens 
Bach Plus, zijn er zeker mensen die daar graag gebruik van zou-
den willen maken, ongeacht hun leeftijd. Elke leeftijd kent wel 
een fase, waar we ons opnieuw moeten oriënteren op wat er 
allemaal gebeurt. Even pas op plaats maken.

Van harte ruimte voor meer rust
We zijn allemaal zo druk met vooruitkijken, dat we soms verge-
ten er te “zijn” letterlijk en figuurlijk. 
Voor Brandevoort, zou het een mooie toevoeging zijn om niet 
alleen stil te staan bij alle bovenstaande innovatieve en vooruit-
strevende, goede en mooie ontwikkelingen, maar ook de mens 
zijn innerlijke en gevoelsmatige kant de kans te geven, zich te 
ontplooien. Bach Plus gunt de mensen in Brandevoort een Stilte 
Plek van harte!
Graag kom ik jullie allemaal nog eens tegen, dat zou zo maar 
kunnen, ik woon in Brandevoort! n 

tekst: Jacqueline Bach, Fractie Voorzitter, BACH PLUS

foto: Vincent Knoops

Brandevoort uniek 
in veelzijdigheid

Politiek
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0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Altijd in de buurt

VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Dichtbij

Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort

Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg
Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

Altijd in de buurt
Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond

Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort
Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg

Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

www.dichtbij-verloskundigen.nl
0492-504712

• beplanting • bestrating • vlonder
• pergola • gazon • verlichting

denooijerhoveniers06 484 914 22

VOOR AL UW HOUTEN
EN PVC VLOEREN

Laan door de Veste 126
5708 ZZ  Helmond (Brandevoort)

Tel: 06 53 77 92 53

Voor meer informatie: 

info@schepersparket.nl
WWW.SCHEPERSPARKET.NL
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Inmiddels hebben we Hans Minkjan als nieuwe hoofdredacteur van onze courant mogen verwelko-
men. Voor uitbreiding van onze gezellige team redacteuren zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwil-

ligers die samen met ons het wijkblad tot stand willen brengen. 

Vind je het leuk om interviews af te nemen en/of artikelen te schrijven? 
Ben je betrokken bij de wijk en beheers je de Nederlandse taal goed?

Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Naast redactieleden zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om voor ons teksten te schrij-
ven. Dus heb je een leuk idee of wil je ergens over schrijven? Dan nodigen wij jou uit om daarover te 

schrijven en de teksten bij ons aan te leveren!

Wil je graag meer informatie over de functie en/of wil je teksten aanleveren? 
Stuur ons dan een e-mail: redactie@brandevoortercourant.nl. We hopen snel van je te horen! n 

GEZOCHT
Redactieleden en tekstschrijvers
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Voor gewoon
fi jn wonen

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

Kies voor een kwalitatieve behandeling die past bij u voor een lang resultaat.

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

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

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)

• Bloedend tandvlees

• Halitose (slechte adem)

• Fluoride behandeling

• Preventieve mondzorg

• Screening

• Voorlichting geven
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Het is alweer herfst… De dagen worden langzaamaan steeds 
korter en de temperatuur daalt. De frisse lucht geeft een ver-
kwikkend gevoel en maakt het wandelen in de buitenlucht aan-
genaam. In de vorige editie van de Brandevoorter Courant stond 
het artikel over dat wandelen meer met je doet dan je denkt. 
Het is bijvoorbeeld ideaal voor als je over zaken wilt nadenken 
of gewoon een ‘frisse neus’ halen. Je kan in een stevig tempo 
met een bepaald doel wandelen, maar je kan ook doelloos wan-
delen. Maar als je even geen flauw idee hebt waar je fijn, met 
of zonder de kids, kan wandelen, dan biedt de Beweegroute in 
Brandevoort uitkomst!

Gele pijlen
Je bent vast eens de gele pijlen op de grond tegengekomen en 
of je hebt de wandelkaart naast de ingang van ‘t BrandPunt ge-
zien? Dit is de Beweegroute van vier kilometer door Brande-
voort. Geen nood, vind je vier kilometer net wat te ver? Dan 
haak je gewoon af want de route is geheel vrijblijvend. De route 

loopt door De Veste, Schutsboom en de Ecozone. Wil je een 
keer een andere route in Helmond lopen? Dat kan natuurlijk 
ook, want er zijn maar liefst twaalf routes van vier kilometer. 
De route is overigens geschikt voor jong en oud, met of zonder 
hond of kinderwagen / fiets. 

Ontstaan van de Beweegroute
De Beweegroutes zijn in 2018 uitgezet en zijn ontstaan door een 
samenwerking tussen gemeente Helmond en Stichting Jibb+. 
Wil je meer informatie of wil je de routes bekijken? Dan kan op 
deze website: https://jibbplus.nl/sport-beweging/activiteiten-
volwassenen/beweegroutes-helmond/ n 

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian

foto: Rianne van Lierop

Overal beweegroutes
Sociaal

Uitleg beweegroute bij ’t BrandPunt
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DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

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

VAN 12.00 - 17.00 UURKOOPZONDAG 11 OKTOBER

SHOP DE COLLECTIE ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

TREND STYLE CASUAL

GRATIS 
PARKEREN
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Vol enthousiasme begonnen wij afgelopen februari aan het 
realiseren van OPJEPLAETS, plaats voor iedereen. Een ontmoe-
tingsplek voor jong en oud om kennis te delen en zo samen te 
groeien. 

Welkom voor iedereen
Dit doen wij met zinvolle dagbesteding voor onze gehandicapte 
medemens en kleinschalige horeca, midden in de wijk Brande-
voort. Wij willen graag dat de wijkbewoner zich welkom voelt 
bij ons. Gelukkig biedt het pand aan De Plaetse 85 het open 
karakter dat benadrukt dat dit een open ontmoetingsruimte is 
waar je jezelf kunt en mag zijn. We kregen vanuit de wijk al veel 
positieve reacties op ons idee. Hartverwarmend! 

Tolerante maatschappij
Wij hebben zelf een zoon, Carel, die het syndroom van Down 
heeft, een hele sociale jongeman die echter niet de kans krijgt 
de wijkbewoner te ontmoeten. Bovendien konden wij binnen 
de zorg geen zinvolle dagbesteding vinden voor hem. Omdat wij 
streven naar een tolerante maatschappij en welzijn voor jong 
en oud dachten wij dit te kunnen combineren.

Verbouwing ondanks corona
Eerst moest er verbouwd worden. Twee invalidentoiletten zijn 
gemaakt en een wasgelegenheid. Daarna konden wij gaan 
schilderen. We deden een oproep voor extra handen en kregen 
meteen een aanmelding. Dat mocht niet doorgaan vanwege so-
ciale distantie i.v.m. corona. 

Veel ondersteuning en donaties
Ondertussen werden de coronamaatregelen aangescherpt. De 
scholen gingen dicht en zo ook de horeca. Evenementen wer-
den afgelast. Wanneer wij aan het werk waren kwamen de wijk-
bewoners, maar ook vrijwilligers die zich bij ons hadden aange-
meld, informeren hoe het met ons ging en velen hebben ook 
spullen gedoneerd waar we heel erg blij mee zijn. 

En nu is het af
Maar omdat we ondanks de versoepelingen nog steeds te ma-
ken heb met de anderhalve meter afstand en niet met teveel 
mensen binnen mogen zijn hebben we onze plannen aangepast. 

Besloten open gegaan, alternatief KVW
We zijn besloten opengegaan. Niet teveel mensen mag je bin-
nen laten. Omdat de Kindervakantieweek is afgelast vanwege 
corona, dachten wij dat we met een alternatief konden komen. 
Een leuke vakantie driedaagse met activiteiten voor kinderen 
uit de wijk. Maximaal tien deelnemers zodat we de anderhalve 
meter afstand konden waarborgen. En dat is een fantastisch 
leuke driedaagse geweest. Enthousiaste kinderen hebben bij 
ons hun huis getekend en bloemen geschilderd, deze canvassen 
staan op onze toonwand te schitteren. Zij hebben ook pizza’s 
getekend en daarna zelf gemaakt en opgesmuld. n 

tekst: Angelique Kuijs

foto: Vincent Knoops

Erik en Angelique

Opjeplaets nu helemaal open
Sociaal
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Energiezuinig
Veilig
Snel

VERVANG UW 
GASKOOKPLAAT 

DOOR INDUCTIE

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

4 oktober: Dieren(dokter)dag! 

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
5703 SG Mierlo
T. 0492 - 599 559

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

Dier en Dokter Stratum
Pastoor Dijkmansstraat 44
5611 RB Eindhoven
T. 040 - 211 2450

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

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

24/7
bereikbaa

r

– D
ier

 en Dokter –

i.s.m
. Evidensia Dierenzie

ke
nh

ui
s Zondag 4 oktober is het weer Werelddierendag. Dat 

vieren we met een paar mooie acties voor baasjes en 
dieren.

Oktober Seniorenmaand
Oktober is bij Dier en Dokter de hele maand 
Seniorenmaand. En dat betekent: 
•  gratis controle voor honden en katten vanaf zeven jaar 

+ korting op bloeddrukmeting (kat) en bloedonderzoek 
•  speciaal op uw oudere huisdier afgestemd Senior voer 

met maar liefst 50% korting voor de eerste maand. 

Levenslang korting
Dier en Dokter is vaste partner van de Dierenambulance 
en Dierenasiel Helmond. Ga vooral eens kijken naar al die 
lieve honden en katten die wachten op een nieuw baasje! 
Wie een huisdier ‘adopteert’ bij het Dierenasiel Helmond, 
krijgt bij Dier en Dokter korting op alle vaccinaties en 
behandelingen, het hele dierenleven lang!

Maak snel een afspraak of kijk voor meer info op 
www.dier-en-dokter.nl
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In de laatste week van het schooljaar hebben de kinderen 
uit de groepen 8 van De Vendelier hun film van de musical 
“Junglebeat” tijdens een premièreavond in Het Speelhuis  
mogen aanschouwen. Dat dit zeer bijzondere en magische 
avonden werden moge duidelijk zijn. 

Musical met live publiek
Een musical met ‘live’ publiek zou er in verband met het coro-
navirus in eerste instantie niet inzitten voor de kids uit groep 8. 
“En toch gaan we er iets bijzonders van maken”, dachten de 
leerkrachten van groep 8. De musical werd een film. Het oor-
spronkelijke plan was om de film op school in première te laten 
gaan. Maar dan zouden in verband met de 1,5 meter maatregel 
ouders er niet bij kunnen zijn. Na een tip van een ouder kwam 
de school in contact met Het Speelhuis en ging het balletje aan 
het rollen. Meneer Mark: “Echt heel bijzonder deze samenwer-
king en wat gaaf dat Het Speelhuis zo met ons mee heeft ge-
dacht om deze droompremière te verwezenlijken.”  

In slechts drie weken
Om dit spektakel mogelijk te maken moest er natuurlijk in de 
laatste periode nog flink geoefend op tekst en zang en geknut-
seld aan het decor worden. In plaats van tien weken hadden 
de leerlingen nu drie weken om dit voor elkaar te boksen. “Ze 
hebben zo hard geoefend, ik ben hartstikke trots op ze!”, vertelt 
juf Erna. 

Op de opnamedagen werden de podia op beide locaties omge-
toverd tot heuse filmsets. En de resultaten mogen er dan ook 
zijn!

Smokings en glitterjurken
Tijdens de premièreavonden werden de kids verkleed in smo-
kings en glitterjurken als echte filmsterren via de rode loper 
ontvangen. Juf Karlijn vertelt: “Het is toch wel heel magisch dat 
onze kinderen de film samen met ouders, leerkrachten en di-
rectie op een doek van 10 bij 6 in deze prachtige zaal kunnen 
gaan bekijken.“ 

Leuker dan live …
Voor elke groep 8 was er een eigen speciale avond georgani-
seerd, waar aansluitend  door juf Erna, juf Karlijn en meneer 
Mark en directie afscheid werd genomen van de kinderen en 
ontvingen ze hun ‘diploma van de basisschool’. “Wat was dit 
fantastisch”, vertelt een ouder, “een ervaring die ze nooit meer 
gaan vergeten”. “Ik denk dat ik dit stiekem leuker vind dan live 
op school”, geeft een kind uit groep 8C aan. 

De volgende dagen konden de films door alle andere groepen 
op De Vendelier, familie en vrienden via een speciale link ook 
nog eens bekeken worden. 

Nooit meer vergeten
Wij danken enkele ouders voor hun hulp en sponsoring, Leer-
krachten en Het Speelhuis danken wij hartelijk voor het feit dat 
we dit samen mogelijk hebben kunnen maken.  n 

Magische premièreavonden
Jeugd

tekst: Mark van Dijk

foto: Karlijn ter Horst

in Het Speelhuis op het podium
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KLASSIEKE ‘STALEN ROS’

Gevestigd op Herselsestraat 21, 5708 XK  
te Helmond (in samenwerking met TRIA Fietsen  

Brandevoort).

Voor uw klassieke (race)fiets en/of aanverwante 
gerelateerde ‘vintage’ onderdelen, kleding,  

accessoires etc.

Kom gerust een kijkje nemen, koffie staat klaar.

Frankie van den Elzen
e info@thevintagebicycle.com
w www.thevintagebicycle.com

m 06-19421860

www.carpro.nl

In een glanzende
auto het najaar

tegemoet?

WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL 

Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

Kiezen en proeven
van heerlijke gerechten

in een sfeervolle,
vernieuwde ambiance.

Eerlijk en puur genieten!

R E S T A U R A N T

b

Geniet  bij Pezzaz 2.0
van het  Proeverij menu!
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De culturele wereld staat voor een uitdaging: van podia tot 
producenten via makers naar publiek. Tóch kruipt het creatieve 
bloed waar het niet gaan kan. Bij Het Speelhuis piept een pro-
gramma tevoorschijn dat deze periode op een karakteristieke en 
kleurrijke manier markeert. 

“Het maakt me trots dat we een gevarieerd en inspirerend pro-
gramma hebben’’, vertelt directeur Jochem Otten. “We gaan 
creatief om met de beperkingen die er zijn.’’ Zo zijn er dit najaar 
flink wat dubbelspelingen (twee voorstellingen op een avond) 
én zelfs activiteiten die via streaming vanuit huis beleefd kun-
nen worden. 

Op het podium 
Dit najaar staan publiekstrekkers als Youp van ’t Hek, Postmen, 
Igone de Jongh en Brandweerman Sam naast onderzoekende ma-
kers als Nederlands Blazers Ensemble, Leineroebana, Johannna 
ter Steege, De Dansers en Jakop Ahlbom. Voor de kleinste the-
aterfanaten zijn er KinderTheaterfestivals in vakantietijd met 
bijvoorbeeld Belle en het Beest – de musical (4+).

De - uitsluitend online - kaartverkoop voor het nieuwe pro-
gramma is nét gestart. Door de tijdelijk gelimiteerde zaalcapa-
citeit zijn er dit najaar minder plaatsen te vergeven. “Het aantal 
beschikbare stoelen tot aan het eind van 2020 wordt normaal 
gesproken in de eerste week van start kaartverkoop al ver-
kocht’’, aldus Otten. 

Fijn en vertrouwd
Sinds de uitbraak van het coronavirus schakelt Het Speelhuis 
continu op de actualiteit. “We houden ons aan alle protocollen, 
maar het voelt fijn en vertrouwd.’’ Voor de zomer bleek dat ook 
bezoekers dit zo ervaren. “Het is fantastisch dat mensen weer 
even het gevoel hadden dat alles normaal was”, glundert Otten. 
Hij kijkt dan ook uit naar aankomend seizoen. “Met juweeltjes 
op het programma en extra aandacht voor elkaar staat ons hoe 
dan ook een bijzonder najaar te wachten. Kleiner en exclusiever 
wordt het niet.’’

Bezoekers gemist
Niet alleen heeft Het Speelhuis haar bezoekers gemist. An-
dersom blijkt dat ook het geval. Zo ook deze vier inwoners van 
Brandevoort.
Bas Ouwehand (45) & Marleen van Rijen (48) 
“Het fijne aan theater is dat je even ontsnapt aan de dagelijkse 
realiteit. Je kan helemaal meegenomen en verrast worden. Als 
we een goede voorstelling zien, genieten we daar echt een paar 
dagen van na. Ook fijn is dat we met tien minuutjes fietsen in 
Het Speelhuis zijn. Een gezellig, intiem theater met een leuke 
sfeer. Het is het avondje uit helemaal.’’

Frank van de Loo (76)
“Theater brengt me verdieping en sociale contacten. En natuur-

lijk geniet ik van wat er gepresenteerd wordt. Vooral van toneel, 
muziek en dans. De afgelopen tijd heb ik het theater dus abso-
luut gemist. Ik ben dan ook van plan om nu weer te gaan. Wat 
ik wil en hoop is dat er mooie voorstellingen te zien zijn. Of dat 
dan dans, muziek of toneel is vind ik van ondergeschikt belang. 
Het gaat erom dat je merkt dat het publiek en de artiesten er 
samen weer voor gaan.’’

Lise Hendriks (11)
“Ik ga graag naar Het Speelhuis, omdat ik het gaaf vind om iets in 
het echt te zien en niet alleen maar op een scherm. Je onthoudt 
wel ‘ik ben naar die gave voorstelling gegaan’, maar je onthoudt 
niet ‘ik heb die gave voorstelling op tv gezien’. Het allerleukste 
vind ik dansvoorstellingen. Voor komend seizoen lijkt het me dan 
ook heel gaaf om Igone de Jongh in het echt te zien dansen. En 
aan het einde van dit jaar ga ik met dansschool InMotion zelf op-
treden in Het Speelhuis. Daar droom ik nu al van.’’ n 

Programma Speelhuis
veel creativiteit

Ondernemer

tekst: Ireen van der Horst

foto: Rianne van Lierop

Lise op de bank in Het Speelhuis
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www.triafi etsen.nl

VEEL FIETSEN • VEEL SERVICE

TRIA Fietsen LieshoutTRIA Fietsen Lieshout
Papenhoef 21
0499-425360

TRIA Fietsen BrandevoortTRIA Fietsen Brandevoort
Herselsestraat 21
0492-792456

NIEUW GIANT ATTEND VANAF € 449,-
OPRUIMING 2020 COLLECTIE NU VAN START!

Zeeuwendonk 3 Helmond
 jdejongbouw@gmail.com  
      tel 06 38 01 74 01

       gerealiseerde woning hoek Zeeuwendonk - Rikkersdonk

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

Maak kennis met André en Karin, 
onze makelaars in Brandevoort.

      Bel voor een afspraak!

MOOI VAN SMITS&SMITS

Oktober woonmaand? 

Bij S
mits&

Smits

draait elke maand om 

heerlijk
 wonen!

Laat u uitgebreid

inspireren en advise
ren

in onze ruime showroom.

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Laat u verrassen op 

onze Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring
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Sinds 2016 ben ik programmeur van de exposities in De Cacao-
fabriek. Met de exposities halen we hedendaagse kunst naar 
Helmond van toonaangevende kunstenaars, uit Nederland en 
soms ook uit het buitenland. Kunstenaars worden zonder uit-
zondering enthousiast als ze voor de eerste keer in De Cacao-
fabriek komen en de expositieruimte binnenlopen: het monu-
mentale karakter, het licht dat door de talrijke ramen valt, de 
museale uitstraling van de ruimte. 

Diversiteit
Door de kwaliteit van de ruimte is het voor kunstenaars een 
interessante plek om te exposeren, aangezien het werk goed 
tot z’n recht kan komen. Er zijn ongeveer zes exposities per jaar, 
die qua samenstelling en inhoud een grote diversiteit kennen. 
Soms is het toegankelijke kunst met een thema dat voor veel 
mensen aansprekend is, zoals bijvoorbeeld ‘het landschap’. 
Maar elk jaar bieden we ook een podium aan door een com-
missie geselecteerde groep jonge, net afgestudeerde, getalen-
teerde academieverlaters. Het werk dat deze jonge mensen la-
ten zien is vaak verrassend, hip en vernieuwend. 

Kunsteducatie 
Eén van mijn grote wensen was om in De Cacaofabriek kunst-
educatie aan te bieden voor leerlingen uit het basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs. De afgelopen jaren is ons educatie-
programma steeds bekender geworden bij de scholen en heb-
ben we bijzondere projecten kunnen realiseren. Voor jonge 
leerlingen is een bezoek aan de expo in De Cacaofabriek een 
bijzondere culturele ervaring. Ze maken kennis met (soms won-
derlijke) kunst, die dichtbij ze staat. De kunst in De Cacaofabriek 
heeft nog geen officiële museumstatus, dat maakt de beleving 
van het werk wat ze zien laagdrempelig. De kinderen worden 

uitgedaagd om hun eigen mening te geven over wat ze zien. 
Vaak wordt er ook nog een creatieve opdracht aan het bezoek 
aan de tentoonstelling gekoppeld. Kinderen zitten op de grond 
te tekenen of werken in een werkboekje. Door te kijken naar de 
kunst en er samen over te praten, door opdrachtjes te doen en 
zelf ook nog iets te maken is het bezoek aan de tentoonstelling 
een actieve en inspirerende ervaring. 

World Press Photo
Het afgelopen jaar hebben leerlingen de World Press Photo ex-
positie bezocht. Leerlingen hebben voorafgaand aan het bezoek 
een fotoworkshop gehad waarbij ze in groepjes een fotoserie 
met een polaroidcamera hebben gemaakt. Het onderwerp 
mochten ze zelf bedenken. Daarna bezochten ze de tentoon-
stelling in De Cacaofabriek. Het was mooi om te zien hoezeer 
de kinderen onder de indruk waren van de foto’s van de World 
Press Photo. Ook alle leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de 
openbare school uit Brandevoort namen deel aan dit project. In 
de fotoseries van een aantal groepjes leerlingen bleek de wijk 
Brandevoort een inspirerend thema.

Kinderkunstuitleen
Eén keer per jaar organiseren we de Kinderkunstuitleen met 
werk van leerlingen dat gemaakt is binnen de beeldende kunst-
lessen op school. Er zal zeker ooit een exposant van de Kinder-
kunstuitleen terug komen als veelbelovende Helmondse kun-
stenaar en zijn of haar werk laten zien in de exporuimtes van 
De Cacaofabriek. n 

Kunst in De Cacaofabriek
Cultuur

tekst en foto : Julienne Tullemans



5 4 | Brandevoorter Courant

Brandevoortse Dreef 101  5706 SL Helmond 
T +31 (0)492 66 13 52 

info@heesmans.nl | www.heesmans.nl

Ook voor service
en onderhoud!

Centrale verwarming | Airconditioning 
Sanitair | Ventilatie | Warmtepompen

Specialisten in: 

  Arbeidsrecht 
  Letselschade 
  Familierecht 
  Mediation 
  Omgevingsrecht 
  Sociaal zekerheidsrecht 

Voor particulieren en ondernemers

Mierloseweg 5 
5707 AA  Helmond  T 0492 544415               braakmanadvocaten.nl

BRAAKMAN
A D V O C A T E N

Mr. G.C.G. Raymakers 

Mr. L.C.J. Sars
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Herken je van jezelf dat je je telkens voorneemt om meer te 
gaan bewegen? Om net even beter in dat jurkje uit te zien, 
zonder vetrol? Of om die mooie spijkerbroek achter in je kast 
eindelijk aan te kunnen doen? Of gewoon om meer conditi e te 
krijgen en sterker te worden? 

Hardlopen
In deze editi e is al aandacht geschonken aan wandelen in de 
frisse lucht. Een andere mogelijkheid om lekker van de frisse 
lucht en van bijvoorbeeld de verkleurende bomen te genieten 
is om te gaan hardlopen. Maar weet je niet hoe je moet begin-
nen? Of start je telkens en krijg je blessures? Dan biedt het zes 
weken durende trainingsprogramma ‘Fun 2 Run’ van Lopers-
groep Brandevoort uitkomst. 

Gezond
We horen vaak dat hardlopen gezond is, maar waarom? Je li-
chaam bestaat uit water, spieren, organen, bott en en vet. Wan-
neer je regelmati g een stuk gaat hardlopen gaat je lijf positi ef 
veranderen; je lichaam krijgt een andere samenstelling. Met 
hardlopen ga je meer spieren kweken en raak je vet kwijt om-
dat je veel calorieën verbrand en je stofwisseling sneller gaat. 
Daarnaast wordt je ook nog eens sterker. Niet alleen lichame-
lijk, maar ook je hartspier wordt versterkt. Hardlopen verbetert 
je bloedsomloop en verwijd de bloedvaten. Daardoor neemt 
ook je longinhoud toe en krijg je een betere conditi e. 

Gelukshormoon
Van hardlopen krijg je niet alleen een betere conditi e, maar ook 
nog eens een goed humeur. Ooit gehoord van de ‘runners high’? 
Het is het euforische gevoel dat je krijgt ti jdens het hardlopen. 
Dat komt omdat je lichaam van hardlopen endorfi ne aanmaakt. 
Endorfi ne wordt ook wel eens gelukshormoon genoemd. Dus 
daarom kan je beter gaan hardlopen dan chocolade eten; het 
heeft  hetzelfde eff ect! Zo kom je ook nog eens sneller dan je 
denkt in die mooie spijkerbroek of dat mooie jurkje!

Ervaringen van deelnemers Fun 2 Run
Om een idee te krijgen van hoe andere deelnemers de training 
en het hardlopen ervaren, ging ik in gesprek met een enthousi-

aste groep hardlopers. Ze hadden net met z’n veerti enen zeven 
kilometer hardgelopen en waren nog warm van de inspanning.

Henrie Koolen (48 jaar) had nooit eerder hardgelopen. Hij ver-
telt: “Ik was al naar de sportschool geweest en heb getennist, 
maar ik wilde wel eens wat anders doen en toen begon ik met 
hardlopen. Het hardlopen lukte echter niet omdat ik te hard 
van stapel liep en steeds blessures kreeg.” Henrie startt e in ok-
tober 2019 met Fun 2 Run en inmiddels kan hij ti en kilometer 
aaneengesloten hardlopen. “Het is heerlijk en ontspannend om 
hard te lopen. ik ben helemaal fi t”, aldus Henrie. 

“Hardlopen is heerlijk! Je merkt gewoon hoe snel je conditi e en 
snelheid opbouwt, dat is erg fi jn”, ervaart Jos Peters. Ook over 
de trainers is hij heel positi ef: “Elke les is er een andere trainer. 
De ene trainer leert je iets over hardloopschoenen en de ander 
over voeding en zo, en dat is ook weer leerzaam”.   
“Vandaag heb ik geleerd dat je niet te kort voor het hardlopen 
moet eten”, grapt Judith van Stekelenburg (35 jaar). Als ze je 
één ti p mag geven: “Je moet het gewoon proberen!”
Bas Bennaars is wielrenner en mountainbiker en heeft  het hard-
lopen ontdekt. Hij is sinds januari dit jaar ingestroomd en kan 
nu ook mee met de groep. “Fun 2 Run is ideaal voor je als je 
een andere sport zoekt, niet alleen naar de sportschool wil gaan 
en ook sociale contacten in de wijk wil opdoen”, merkt Bas op. 
“Het fi jne van deze training is dat je vanaf nul kan starten. Er 
wordt gezorgd voor een goed schema en opbouw van je condi-
ti e”, aldus Bas. 

Het gezelschap was er in ieder geval over uit: het is een leuke 
gezellige groep waarin iedereen elkaar sti muleert om ook in 
weer en wind te gaan hardlopen. Vaak sluiten ze op zaterdag de 
training af met een bakje koffi  e en binnenkort gaan ze zeker een 
keer wat samen eten. 

Al met al positi eve ervaringen om zelf ook eens hard te gaan 
lopen. n

Gezond voornemen?
SPort

tekst: Linda van Kortenhof-Basti an

foto: Vincent Knoops
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31 koopwoningen in Brandevoort 
WWW.LIVINGLIVERDONK.NL

5 vrijstaand (geschakeld) | 20 twee-onder-een-kap | 6 hoek- en tussenwoningen

VERKOOP 
GESTART!

Na een succesvolle start verkoop 
zijn de eerste woningen al verkocht!  

Wil jij ook op deze prachtige 
plek wonen? Bekijk het project 
op onze website en neem direct 
contact op! 

EERSTE WONINGEN 
VERKOCHT!
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Dickensnight 2020
gaat helaas niet door!

Nieuws
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• mooie, betaalbare kleding voor vrouwen • elke 4 weken nieuwe items •
• persoonlijk en dichtbij • je bent altijd welkom, loop gerust eens binnen!! •

•

Openingstijden
Dinsdag - Vrijdag 8.30 - 17.30 uur

Zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Zondag en Maandag gesloten

•

• www.zus-mode.nl • info@zus-mode.nl • De Plaetse 78  5708 ZJ Brandevoort •

ONZE SERVICE IS
ONBETAALBAAR

• DUURZAME ENERGIE
OA HYBRIDE WARMTEPOMPEN 

 VAN BV ELGA & DAIKIN

• AIRCO INSTALLATIES
• WATERONTHARDERS
• CV KETELS SERVICE & ONDERHOUD

DAAROM IS IE OOK GRATIS

Huiskensstraat 21
5708XA Helmond-Brandevoort
M. 06-295 74 376
www.deinstallatieman.nl

www.rondoo.nl
Hertogsveld 3 - Brandevoort

Aandacht voor jezelf en je relatie

Relatiecoaching
Individuele coaching

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

Je rijbewijs halen?
Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!
3 Leg je start rijles nu al vast vanaf
 16,5 jaar
3	Praktijk- en theorie slaag-
 GARANTIE!
3	Leuke vaste vrouwelijke 
 instructrices
3	Hoog slagingspercentage!

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

Vooraanmelders krijgen gratis toegang tot onze online theorie 
ruimte en slaaggarantie van Theorie College Nederland
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Onlangs toen het wat koeler werd ging ik mijn rondje in de ecozone 
weer eens lopen. Alles stond zo prachti g in bloei en de kinderen 
waren volop aan het zwemmen bij de steiger. Een heerlijk gezicht. 
Meteen moest ik aan mijn kleinzoon denken die, toen hij negen 
jaar was, in Thailand op de internati onale school zat vanwege 
papa, die daar ti jdelijk een andere baan had.

Vroeger 
Wanneer je het respect zag tussen leraren en leerlingen op die 
school dan zou je wensen dat het ook zo in Nederland zou zijn. 
Maar dat terzijde. De lerares had desti jds gevraagd aan alle kinde-
ren in haar klas of ze oma eens wilde vragen hoe het leven eruit zag 
toen zij negen waren. Ik heb toen het volgende geschreven:

“Nou niet schrikken jongens, want in 1948 was er geen TV, was-
machine, wasdroger, koelkast of telefoon. Bijna niemand had een 
auto. Ook was er geen centrale verwarming. Wat wij wel hadden 
was een radio met twee zenders en een grammofoonspeler waar 
wij platen op konden draaien.”

Winter- en zomerjas
Hoe leefden wij in die ti jd dan? Ik had een winter- en zomerjas en 
een paar winter- en zomerschoenen. Het was vlak na de oorlog 
natuurlijk. Omdat er geen verwarming was breidde mijn moeder 
wollen onderbroeken en hemdjes en die deden wij over ons katoe-
nen ondergoed. Dat was lekker warm. Wij hadden een voor - en 
achterkamer met suitedeuren die alti jd dicht waren, behalve op 
zondag. In beide kamers was een kolenkachel, maar alleen op zon-
dag gingen de suitedeuren open en brandde ook in de voorkamer 
de kachel. Wat een luxe. Je begrijpt dat op de slaapkamers ook 
geen verwarming was waardoor er vaak ijs op de ramen zat waar 
wij dan met onze nagels fi guurtjes in maakten. We sliepen dan met 
twee dekens in plaats van een. Dekbedden kenden we niet. Als we 
een kruik in bed wilden moest er water gekookt worden, want we 
hadden geen kranen met heet en koud water. En hadden wij het 
koud of vonden wij dat erg? Nee, want we wisten niet beter. Het 
is ook wel leuk te vertellen dat er geen douches waren. Sommigen 
hadden een bad. Eens per week waste je jezelf voor de wastafel 
en een keer per week ging je dan in bad. Ik weet nog dat ik op 
zaterdagavond in een teiltje met warm water gewassen werd in 
de keuken. Je haren werden dan ook maar een keer per week ge-
wassen. De gaspitt en gingen dan aan om het een beetje warm te 
houden in de keuken. 

De was
Hoe deden we dan de was? Mijn moeder had twee keer per week 
een wasvrouw die ook poetste. Lakens en ondergoed werden ge-
kookt op het aanrecht op een één-pits gasstel. Het witgoed heett e 
dat. De wasvrouw stond buiten klaar met een wringer waarbij twee 

grote teilen stonden. In de ene teil werd het witgoed gespoeld met 
de hand en daarna door de wringer gehaald waarna het witgoed in 
de andere teil terecht kwam. Dit gebeurde allemaal buiten, zomer 
en winter. Heel zwaar werk. Wanneer het zomer was werd de was 
buiten gedroogd, maar in de winter ging het naar de zolder waar 
de was op een rekje bij de kachel werd gedroogd. Mijn moeder 
ging dan met de wasmand naar zolder, een fl ink gewicht, en hing 
het daar dan op. Mijn vader ging in weer en wind op de fi ets naar 
zijn werk. Tussen de middag werd er warm gegeten en kwam hij 
naar huis. Dat betekende vier keer per dag op de fi ets naar het 
werk en weer naar huis. Fitness was in die ti jd overbodig.

Communicati e
De mobiele telefoon bestond nog niet. Wanneer je dus naar een 
vriendje ging, die twee straten verder woonde, moest je dat vooraf 
zeggen, want dan wist mijn moeder waar ze mij kon vinden. Er 
werd in die ti jd geschreven met familieleden want dat was het 
enige communicati emiddel. Wanneer er iets ernsti gs aan de hand 
was, kreeg je een telegram. Wij, mijn ouders, broer en zus, gingen 
maar een keer per jaar naar onze grootouders die allemaal in Gro-
ningen woonden. Er werd dan een hutkoff er met kleren vooruit 
gestuurd en wij kwamen dan met de trein. Het was best wel een 
hele opgave om met vijf personen twee weken weg te gaan. En 
dat zonder wasmachine. Dus er kwam een hele volle hutkoff er met 
vuile was weer mee terug. Mijn moeder zuchtt e dan alti jd wan-
neer deze volle hutkoff er aankwam, want dat was heel veel werk.

Hetzelfde huis
In die ti jd verhuisde er bijna niemand. Men woonde 30 of 40 jaar 
in hetzelfde huis. Maar dat betekende ook dat je elkaar heel goed 
kende. Burenhulp of gezellig koffi  e drinken met elkaar was nor-
maal. Zelfs een kaartje leggen werd veel gedaan. Het was toch een 
hele bijzondere ti jd waar ik een goede herinnering aan beleef.

Terug naar nu
Weer thuis van mijn wandeling kijk ik om me heen. Prachti ge hui-
zen, gezellige mensen, maar wat leven we nu in een andere ti jd. 
Het internet heeft  alles op zijn kop gezet. Het is een digitale wereld 
geworden. Je drukt niet op een deurbel, maar op een app van je 
telefoon of tablet en het blijkt dan dat je nog steeds kan commu-
niceren en ook veel meer te weten kan komen dan je eigenlijk zou 
willen. 

Touwtje van toen
De wereld om ons heen verandert en blijft  dit ook doen. De ti jd 
van het touwtje uit de brievenbus van Jan Terlouw ligt alweer ver 
achter ons … n

tekst: Fien de Vries

foto: Rianne van Lierop

Overpeinzingen...

Sociaal



60  | Brandevoorter Courant

PVP is gespecialiseerd in het onderzoeken en
behandelen van psychische problemen bij

volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 0 jaar. 

In een veilige omgeving helpt ons team van
betrokken hulpverleners u om inzicht te krijgen in

uw problemen en werken we samen aan
verandering. 

   
  

EEN

OPLOSSING

VOOR UW

MOEILIJKHEDEN?

T 0493 - 315 592 HELMOND
E info@pvpdeurne.nl Tramstraat 17 De Plaetse 36
I  www.pvpdeurne.nl 5751 JK Deurne 5708 ZJ Helmond

BIG Register GZ-Psycholoog / Psychotherapeut
DEURNE

Mierlo

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

Welkom bij Intertoys in Mierlo!
Veel mensen uit Brandevoort hebben hun weg al gevonden naar 
Intertoys in Mierlo. 

Intertoys Mierlo... je bent er zo!

Intertoys  |  Do

Intertoys Mierlo... je bent er zo!Intertoys Mierlo... je bent er zo!Intertoys Mierlo... je bent er zo!Intertoys Mierlo... je bent er zo!Intertoys Mierlo... je bent er zo!Intertoys Mierlo... je bent er zo!Intertoys Mierlo... je bent er zo!Intertoys Mierlo... je bent er zo!Intertoys Mierlo... je bent er zo!Intertoys Mierlo... je bent er zo!

| T  0492 661 205  T  0492 661 205  Torpsstraat 142  |  Mt 142  |  MIERLOLOL   t 142  |  M

P GRATIS + makkelijk
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De scholen zijn weer begonnen, de meeste vakanties zijn weer 
voorbij. Voor ons, de organisatie van de kindervakantieweek 
Brandevoort, de tijd om weer overleggen in te plannen en de 
contouren voor de kindervakantieweek 2021 vorm te gaan ge-
ven. 

Hebben we daar zin in? Ontzettend! Weten we al of en in welke 
vorm het door zal gaan? Helaas niet. Maar vast staat dat we er 
alles aan gaan doen om ook in 2021 een geweldige week te or-
ganiseren voor alle basisschool kinderen van Brandevoort. Met 
het organiseren houden we dus rekening met verschillende sce-
nario’s. Vast staat dat we ook in 2021 afhankelijk zijn van de 
ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Maar bin-
nen de geldende kaders is alles mogelijk. 

Houden we hetzelfde thema? Zelfs dat staat nog niet vast. Wel 
dat het verstandig is om onze sociale media-kanalen (Facebook 
en Instagram) in de gaten te houden. 

Ben je nu net zo enthousiast als dat wij zijn? We zijn nog op 
zoek naar vrijwilligers die er samen met ons voor willen zorgen 
dat de kindervakantieweek Brandevoort ook in 2021 door kan 
gaan! We zoeken daarbij vooral naar een handige wizzkid voor 
de IT en mensen die het leuk vinden om op zoek te gaan naar 
sponsoren!  n 

Kindervakantieweek
Nieuws

tekst: Susanne Derks 

foto: KVW

Oproep voor ondersteuning

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

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

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

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

WOUT VAN VLERKEN
KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

Innovatie dagen
2-3-4  oktober

toen en nu

BEKIJK ONS MAGAZINE MET 
TIPS, INTERVIEWS EN ACTIES.

Toegevoegde waarde
voor de markt van morgen

Op het snijvlak van sales, marketing en operations zijn 
wij gespecialiseerd in organisaties laten inspelen op 
nieuwe kansen en ontwikkelingen in voor hun bekende 
en nieuwe markten. Qi Consultancy heeft alle capacitei-
ten en vaardigheden in huis om een fl inke commerciële 
impuls en nieuwe energie te geven aan het vergroten 
van de winstkans en het verhogen van de bijbehorende 
omzet van uw organisatie.

www.qiconsultancy.nl

Interim
management

Advisering Change
management

Lean
management
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Op maandag 21 september presenteerde de directi e van Brain-
port Smart District (BSD) het dikke rapport van de onderzoeks-
groep ‘Waterlab, ontwerp circulair watersysteem’ aan geïnte-
resseerden en de toekomsti ge bewoners van de ‘slimme wijk’ in 
Brandevoort. In dit rapport staat beschreven dat niet alleen zui-
nigheid met water belangrijk is, maar ook het hergebruik ervan.

Acht innovati eve toepassingen
Niet alleen de omgang met water is een hot item, maar ook 
andere innovati eve toepassingen behoren tot de doelstellingen 
van de slimme wijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: mobiliteit, 
parti cipati e, sociaal zijn en veiligheid, gezondheid, energie, cir-
culariteit en digitalisering. De bewoners van de slimme wijk wil-
len gebruik maken van deze innovati eve toepassingen en hun 
woning daarop inrichten.

De pioniers beraden zich verder
De pioniers zijn kandidaat bewoners van de slimme wijk. Zij 
gaan als eerste in het gebied aan de spoorlijn in de wijk De Mar-
ke wonen. Nog voor eind november ligt er een stedenbouw-
kundige uitwerking klaar voor bouw van de eerste kavels. De 
bouw start eind volgend jaar. In samenwerking met een steden-
bouwkundige, die al veel met deze manier van bouwen te ma-
ken heeft  gehad, gaan een kleine 40 huishoudens aan de slag 
om hun toekomsti ge omgeving vorm te geven. Daarbij wordt 
gedacht aan de volgende vragen: Hoe hoog mogen heggen zijn? 
Op welke manier gaan we de erven afschermen voor minimale 
privacy? En op welke manier kunnen we de terugwinbare wa-
terhoeveelheden aantrekkelijk vormgeven?

Het Q-team met het Q-boek
Vroeger mocht een welstandscommissie beslissen over bouw-
plannen. Voor de slimme wijk is dat anders. Nu mogen deskun-
digen op het gebied van innovati ef bouwen en circulair wo-
nen hun beslissend advies geven aan de gemeenteraad. Eind 

november beoordelen zij de bouwplannen aan de hand van 
een kwaliteitsplan; het zogenaamde q-book. De ‘q’ staan het 
Engelse woord ‘quality’. Zowel het kwaliteitsboek, een beeld-
kwaliteitsplan als het bestemmingsplan bepalen of de bouw-
voornemens voldoende goed zijn voor dit unieke woonconcept.

CASA–woning
Voordat de woningen van de pioniers worden gebouwd, en het 
allemaal doorgaat, wordt tegenover het stati on van Brande-
voort de CASA-woning door studenten van de TU/E gebouwd. 
Zoals een jaar geleden in onze Courant beschreven, is dit de 
woning die helemaal past binnen de slimme wijk. Het is een wo-
ning voor een drietal huishoudens; duurzaam, circulair, energie 
opleverend en heel innovati ef met veel digitale snufj es.
Ondanks alle voorgaande aankondigingen zal de bouw eind 
2020 kunnen doorgaan. Niet alleen de procedurele en andere 
obstakels lijken overwonnen, maar lijkt ook de aannemer het 
bouwmateriaal en de constructi es rond te hebben. Wij wachten 
in spanning af.

Tijdelijke woningen en paviljoen 
Naast de hierboven genoemde woningen van de pioniers en de 
CASA-woning worden ook ti jdelijke woningen gebouwd. Deze 
woningen worden eerder gebouwd dan de permanente wonin-
gen van de pioniers. De ti jdelijke woningen zijn bestemd voor 
speciale doelgroepen met bijvoorbeeld een kleine beurs of 
mensen die woonbegeleiding nodig hebben. Naar verwachti ng 
start de bouw in de zomer van 2021.
Als kers op de taart wordt naast de CASA-woning een paviljoen 
voor de directi e van BSD gebouwd. Dit zodat zij het hele proces 
van dichtbij kunnen volgen en waar nodig kunnen (bij)sturen.  
Wij volgen de stappen op de voet en zodra er weer stappen 
worden gezet, zullen wij hierover berichten. n

tekst: Giel Pollemans

De slimme wijk pakt
de draad weer op

Sociaal

Stand van zaken  stedenbouwkundig plan
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Nieuws

20 jaar Brandevoorter Courant
De volgende en laatste editi e van dit jaar is een feestelijke uitgave, want dit jaar viert de Brandevoorter Courant haar 20-jarig jubileum. 
Het belooft  een feestelijke editi e te worden waarin we aandacht schenken aan bewoners, prakti jken, verenigingen en ondernemingen 
in Brandevoort die in 2020 ook hun 20-jarig jubileum hebben gevierd.

OPROEP!
Via deze oproep geven wij iedereen de gelegenheid om door de Brandevoorter Courant in het zonnetje gezet te worden. Daarom no-
digen wij je graag uit om je hiervoor aan te melden.

Hoe kan je meedoen?
Stuur ons jouw verhaal over de afgelopen 20 jaar via een e-mail: redacti e@brandevoortercourant.nl. Foto’s en/of andere illustrati es 
zijn uiteraard ook welkom. Vind je het lasti g om iets op papier te zett en? Laat het ons dan weten en dan komen wij graag langs voor 
een interview.. n

De volgende keer
in de Brandevoorter Courant

THEATERSPEELHUIS.NL

WEER!
WE SPELENWE SPELEN

YESYES

WEER!

n u m m e r  1   j a n u a r i  2 0 1 0   j a a r g a n g  1 1

op weg naar
           2020

Brandevoorter 
Courant

 

nr. 1 januari 2015 jaargang 16

BRANDEVOORTER 
CO U R AN T  2 0 2 0

het wijkblad voor en door Brandevoorters #1

Hobby:

“koffi e branden... 

dat is géén

grapje!”

Jeugd in gesprek met ondernemers

Winnaars in de eigen wijk

Groen in Brandevoort

Hazenwinkel bereikt hoogste punt
WoCom bouwt 22 sociale huurwoningen 

in ‘buitenbuurt’ Hazenwinkel
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Je de Brandevoorter Courant ook digitaal kan lezen? 
Dat kan via onze website: www.brandevoortercourant.nl of 
scan onderstaande QR code. Op deze website vind je ook de 
voorgaande editi es van de Brandevoorter Courant, belangrijke 
wijkinformati e en andere informati e.

Toch liever een mooie magazine voor op je site table, maar heb 
je een nee / nee sti cker op de brievenbus? Dan heb je twee op-
ti es. Vervang de sti cker voor onderstaande sti cker. Verkrijgbaar 
bij ’t BrandPunt. Of haal de Brandevoorter Courant ti jdens het 
boodschappen doen bij ’t BrandPunt, de Albert Heijn of Jumbo. 
Daar ligt de Brandevoorter Courant in het krantenrek. 

Dat wij ook een Facebookpagina hebben?
Bezoek onze Brandevoorter Courant Facebookpagina of scan de 
QR code. En als je de pagina dan toch bezoekt, like dan onze 
pagina. n

   

   BC WEBSITE

   BC FACEBOOKPAGINA

Wist je dat...

Door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen we in 
het Energiehuis Helmond ook weer thema-avonden organise-
ren. 
Daarbij houden we rekening met de veiligheidsvoorschrift en. 
Zo is vanwege de 1,5 mtr regel het aantal bezoekers per bij-
eenkomst beperkt. Daarom is het noodzakelijk je aan te melden 
voor een bijeenkomst. Dat doe je via onze website: 
www.energiehuishelmond.nl. 
Toelati ng vindt plaats op volgorde van aanmelding. Indien het 
aantal aanmeldingen groter is dan toegestaan, dan organiseren 
we een tweede avond over het betreff ende thema.

Programma (zie ook onze website voor verdere informati e):
Maandag 5/10 Energie besparen door te isoleren
Donderdag 8/10 Oriënteren op verduurzamen
Maandag 12/10 Een plan maken om een woning vergaand te
 verduurzamen 
Donderdag 15/10 Reserve avond
Maandag 26/10 Aanpak verduurzaming Helmond (samen
 met de Gemeente)
Donderdag 29/10 Reserve avond

Plaats:  Energiehuis Helmond, 
 Torenstraat 3 te Helmond
Tijd: Alle avonden beginnen om 19:30 uur
Aanmelden: Via de website: www.energiehuishelmond.nl

Spreekuren
Vanaf 19 augustus kun je op woensdagmiddag, donderdag-
middag en vrijdagmiddag telkens van 13:00 uur tot 15:00 uur, 
evenals op zaterdagmorgen van 10:00 uur tot 13:00 uur in het 
Energiehuis terecht voor een persoonlijk gesprek over mogelijk-
heden van energiebesparing en verduurzaming van je huis. Er-
varing leert dat ieder gesprek al gauw 1,5 uur in beslag neemt. 
Ook daarom geldt: van te voren aanmelden via onze website 
www.energiehuishelmond.nl of via ons emailadres: 
info@energiehuishelmond.nl 

Al onze diensten zijn grati s en worden gesubsidieerd door de 
Gemeente Helmond. n

tekst: Energiehuis

foto: De Loop

tekst: De redacti e

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

Sportverenigingen

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

BrandTastic 
E: info@brand-tastic.nl W: www.brand-tastic.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Buurttuin Brandevoort 
E: info@buurttuinbrandevoort.nl W: www.buurttuinbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
CS de Brandeliers 
E: info@brandeliers.nl W: www.brandeliers.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Dickensnight Brandevoort 
E: voorzitter@dickensnight.nl W: www.dickensnight.nl
----------------------------------------------------------------------------------
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
----------------------------------------------------------------------------------
Digitale beeldgroep Isosensori
E: dialtic@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------
KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl W: www.kbo-stlucia.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Kobra 
E: info@koorbrandevoort.nl W: www.koorbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------

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

Dat sporten goed voor je is dat weten we allemaal. Sporten helpt preventief tegen overgewicht en bevordert de kwaliteit van het leven 
en is ook vooral ontzettend leuk!
Waar kunnen we naartoe in Brandevoort, of als we niet in Brandevoort terrecht kunnen, waar moeten we dan naartoe? De sportindex 
laat een overzicht zien van de sportverenigingen uit Brandevoort en verenigingen uit de omgeving met leden uit onze wijk.
Mis je nog een sportvereniging, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
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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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buro 7 Slimme websites & frisse vormgeving Laan door de Veste 58 - 5708 ZZ - Helmond
T: 0492 32 01 75 E: info@buro7.nl W: www.buro7.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Blauwe Reiger Schoonheidssalon, nagelstyling, pedicure Neerwal 60 - 5708 ZA- Helmond
T: 06 53 94 86 84 E: Info@deblauwereiger.nu W: www.deblauwereiger.nu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Èmotions By Monique Goudsmid Dobbelserf 2 - 5706 JE - Helmond
T: 06 15 35 28 46 E: info@emotionsbymonique.nl W: www.emotionsbymonique.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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hondengedrags deskundige Diede Fondse Hondengedragscoaching/uitlaatservice Schorfhoeve 17 - 5708 TZ - Helmond
T: 06 42 78 29 69 E: info@diedefondse.nl W: www.diedefondse.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knoops Fotografie Fotografie Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond
T: 06 53 92 66 96 E: info@knoopsfotografie.nl W: www.knoopsfotografie.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per Manus Natuurgeneeskundige therapie Stappenhoeve 5 - 5708 WC - Helmond
T: 06 47 66 41 94 E: info@permanus.nl W: www.permanus.nl 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SiteTurn webdesign & onderhoud Webdesign Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond
T: 0492 84 68 21 E: info@siteturn.nl W: www.siteturn.nl 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuinontwerpburo Frank Stegers Tuinontwerpen Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93 E: info@frankstegers.nl W: www.frankstegers.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verwaijen Consulting Projecten - advies - training - coaching Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond
T: 06 53 94 39 44 E: info@verwaijenconsulting.nl W: www.verwaijenconsulting.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VidaSense Psychologie-Coaching-Training Woesthoeve 1 - 5708 VN - Helmond
T: 0492 66 73 79 E: info@vidasense.nl W: www.vidasense.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ellen Verheijen | studie adviseur Studiekeuze advies voor scholieren Meienvoort 4 – 5706 HK - Helmond
T: 06 430 22 303  E: tellentenzo@gmail.com  W: www.studiekeuzebootcamp.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedrijvenindex

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

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

Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 0492 - 59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98,
5708 ZJ  Helmond
www.sgcb.nl of 0492 - 507 700 voor alle praktijken
Huisartsenpraktijk Brandevoort 0492 - 50 47 05
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
Voor herhalingrecepten belt u de Huisarts 
Huisartsenpost Zuid-Oost Brabant - avond/weekend 0900 - 88 61

Apotheek Brandevoort via brandevoort@medsenapotheek.nl

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



HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Teunishoeve 13 Paardshoeve 9 

HEUVEL.NL•WÉRKT VOOR U 

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

TE KOOP

Vraagprijs €  395.000,- k.k.Vraagprijs € 439.000,- k.k.

Hardenbeemden 5 Louwerserf 40

Herenlaan 143 Egelsvoort 3 

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

Paardshoeve 9 

Egelsvoort 3 

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND
ALS IN 

EINDHOVEN

TE KOOP

VERKOCHT


