
BRANDEVOORTER 
CO U R AN T  2 0 1 7 

het wijkblad voor en door Brandevoorters #1

D
e
 B

ra
n

d
ev

o
o

rt
er

 C
o

u
ra

n
t 

w
o

rd
t 

4
x 

p
er

 ja
a
r 

gr
at

is
 v

er
sp

re
id

 in
 d

e
 H

el
m

o
n

d
se

 w
ijk

 B
ra

n
d

ev
o

o
rt

 in
 e

en
 o

p
la

ge
 v

a
n

 3
50

0
 e

xe
m

p
la

re
n

> Burgemeester Elly Blanksma 
“Brandevoort is onze showcase”

> Herbert von Reth Brandevoorter van 
het jaar

> Holke Flapper gedreven, sociaal ingestelde actieve 
Brandevoorter



55 De Buurttuin in bloei

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/helmond

Samen bankieren met Grace

of een van haar collega's

Maak kennis met onze
mobiele adviseurs

Voor uw dagelijkse bankzaken kunt u terecht bij het kantoor aan de Kerkstraat en het

kantoor in Mierlo-Hout. De adviseurs van Rabobank Helmond helpen u onder andere

graag bij het openen van een bankrekening, het regelen van een volmacht of het

aanvragen van een nieuwe bankpas. Ook voor vragen over Rabo Internetbankieren of de

Rabo Bankieren App bent u bij deze adviseurs aan het juiste adres. Bent u ziek, slecht ter

been, of om een andere reden aan huis gebonden? Dan komen de mobiele adviseurs van

Rabobank Helmond graag naar u toe om u te helpen met uw bankzaken. Maak een

afspraak via (0492) 59 45 94.

Of u mobiel bent of niet, de Rabobank is voor iedereen dichtbij.
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35 VRIJE SECTOR 
HUURWONINGEN

VANAF € 875,-

• Woonoppervlaktes van 103 tot 116 m2 

• Hoog afwerkingsniveau 

• Moderne keuken en badkamer 

• Oplevering najaar 2017 (planning)

STAD+
DORP+

GROEN

Liverdonk 
het nieuwe ‘witte dorp’ van Brandevoort 

vb&t verhuurmakelaars
088 545 46 45
www.vbtverhuurmakelaars.nl

Rustig en landelijk wonen in een groene 

omgeving, maar wel dicht bij alle belangrijke 

voorzieningen en uitvalswegen naar andere 

dorpen en steden. Dat kan in Liverdonk! 

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE

MVGM wonen
040 282 47 77
www.ikwilhuren.nu

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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van de redactie
januari / maart 2017

Het is gelukt! Het eerste nummer van de BC ligt op uw deurmat. We zijn trots dat het zo’n dikke uit-
gave is geworden, met een nieuwe uitstaling en een diversiteit aan artikelen. Al vanaf de start van de 

eerste uitgave kregen we reacties vanuit verschillende hoeken om mee te werken.
De BC is nu echt een uitgave geworden voor en door Brandevoorters. 

Al bladerend kunnen we stellen: 
we wonen in een levendige wijk. 
De afgelopen maanden hebben 
we genoten van evenementen 
zoals Dickens Night, Pubquiz, 
Comedy Club en carnaval. We 
zijn een wijk die al 17 jaar bestaat 
en nog steeds staan enthousi-
aste wijkbewoners op om evene-
menten te organiseren. Het jaar 
2017 ziet er wat dat betreft ook 
goed uit. Uiteraard viert Brande-
voort Koningsdag op 27 april. De 
Comedy Club komt op 20 mei 
weer naar Brandevoort en op 
10 en 11 juni is er in het Atrium 
van Carolus Barromeus Lyceum 
bijvoorbeeld een ontmoeting tus-
sen het Helmonds Muziek Corps 
en Theaterkoor Nutsz waarin veel 
wijkgenoten hun opwachting ma-
ken. Brandefood Foodtruckfesti-
val staat voor 8 oktober gepland 
en de Stichting Brandefood is ook 
voornemens om op 10 en 11 juni 
een pop-up restaurant te maken 
van de Markthal. En we krijgen 
ons eigen Oktoberfest met Veste-
feste op 14 oktober.

In deze editie hebben we onze 
burgemeester mevrouw Elly 
Blanksma-van den Heuvel weten 
te enthousiasmeren om haar kijk 
op de wijk te geven. Daar zijn we 
erg trots op!

Heerlijk, het voorjaar staat weer 
voor de deur. We komen weer 
meer naar buiten en de wijk staat 
vol bloesem. Oké, we gaan nog 
even terugblikken op eerder ge-
noemde activiteiten om nog eens 
na te genieten. Daarnaast geven 
we ook praktische tips voor de tuin 
etc. En we maken nu ook eens een 
einde aan die vraag: wie heeft er 
voorrang op de rotondes in Bran-
devoort. Mag ik nu doorrijden of 
moet ik rechts voorrang geven? Als 
we dit allemaal lezen, dan kunnen 
we weer glimlachen naar elkaar op 
de rotondes. En achter in de BC 
staat een overzicht van groeperin-
gen en sporten die je kunt beoefe-
nen in en net rondom de wijk. Wat 
een aanbod. Wist je dit al? 
En we zetten een aantal talenten 
in dit nummer in de spotlights. 

Hun toewijding en inzet voor de 
wijk maakt dat we hier graag toe-
ven. De BC geeft ze een podium 
om hen te bedanken.

Ben jij onze nieuwe hoofd- 
redacteur? 
We zoeken voor de volgende 
uitgave(s) nog versterking. Wie wil, 
na het zien van deze eerste uitgave, 
meewerken als redacteur of zelfs 
als hoofdredacteur. Immers: wij 
zoeken nog steeds een hoofdre-
dacteur die het proces van onze 
uitgaves in goede banen kan leiden. 
Ervaring is geen eis, enthousiasme 
en inzet wel! Ben je een echte 
regelneef en/of wil je contacten in 
de wijk opbouwen, meld je dan via 
info@brandevoortercourant.nl.

Veel leesplezier! n

tekst: de Redactie

foto: Vincent Knoops
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Duurzaam schoolthema
op OBS Brandevoort 

‘Duurzaamheid’ op OBS Brandevoort. Dit jaar wordt tijdens het gelijknamige schoolthema
extra de nadruk gelegd op dit onderwerp. Een drie weken durend project, gedragen door de

hele school, waarbij de kinderen op een creatieve, onderzoekende manier ervaren hoe
OBS Brandevoort omgaat met duurzaamheid binnen de school en de wijk.

Een project waarbij samenwerking, creativiteit en diversiteit de kernwoorden vormen. 

Openbare basisschool Brandevoort 
is een school waar hoogwaardig 
onderwijs wordt gegeven. De kinde-
ren leren niet alleen rekenen, taal 
en schrijven. Ook het bevorderen 
van de creativiteit, de motorische 
ontwikkeling en het stimuleren en 
ontwikkelen van houdingen zoals 
verdraagzaamheid, respect, verant-
woordelijkheid, zelfstandigheid en 
samenwerking spelen een belang-
rijke rol. Het cultuuronderwijs vormt 
een van de speerpunten van de 
school. Cultuureducatie draagt bij 
aan een belangrijk deel van de ont-
wikkeling van kinderen. Het geeft 
ze culturele bagage en maakt ze 
bewust van hun omgeving.

Duurzaamheid
Jaarlijks organiseert de school 

een groots schoolthema. 
Drie weken lang ligt bij alle 

groepen de focus op 
hetzelfde thema, dit 
jaar “Duurzaamheid”. 
Ook de kinderen van 
BSO Spring slui-
ten bij het thema 
aan. Doel van het 
thema? Enerzijds 
bewustwording van 
de betekenis van 
duurzaamheid en 
anderzijds verbin-

den door creativiteit. 
Openbaar onderwijs 

gaat uit van de wereld 
van nu, hoe kijken onze 

leerlingen daar tegen-
aan, wat valt ze op 

als het thema duur-
zaamheid is en hoe 

gaan kinderen onder-
zoeksvragen opstel-
len? Door samen 
met de leerlingen dit 
thema aan de orde 
te stellen, krijgen zij 
de kans zich een 
mening te vormen 
over de opvattingen 
en gewoonten rond-
om duurzaamheid. 
Binnen het school-
thema is daarom veel 
aandacht voor de leerling 
als individu. Wat wil de 
leerling onderzoeken en hoe 
kan de school daarin ondersteu-
nen? Aan de hand van excursies, 
gastlessen, presentaties en eigen 
onderzoek verdiepen de kinderen 
zich in het thema. Ieder op zijn ei-

gen niveau: zo staat bij de kleuters 
en BSO kinderen de afvalverwer-
king centraal. Het thema wordt op 
20 maart op een ludieke manier 
geopend. Na de opening gaan de 
kinderen drie weken aan de slag in 
en buiten de klas. Het schoolthema 
wordt afgesloten op 13 april met 
een inloopavond. Tussen 18.00 en 
19.30 uur presenteren de kinderen 
met gepaste trots aan alle geïnte-
resseerden wat zij in deze periode 
geleerd en gemaakt hebben. Graag 
nodigen we u hiervoor uit! n 

tekst: Team OBS Brandevoort
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Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt
De eerste drie maanden van 2017 waren voor wijkhuis ’t BrandPunt drukke maanden met heel veel 
gezellige momenten. Na de nieuwjaarsreceptie op 8 januari is het vrijwel geen enkel weekend meer 
rustig geweest. De wijkquiz, het grote wijkfeest en de diverse activiteiten rondom carnaval hebben 
heel veel mensen naar het wijkhuis gebracht. In de komende maanden zal een nieuwe beheerder 

(m/v) aantreden en zullen diverse leuke activiteiten worden georganiseerd.

Terugblik
Het nieuwe jaar werd gestart met 
de traditionele nieuwjaarsreceptie. 
Hierbij werden de Keukenprinses-
sen van het wijkhuis geëerd met 
de groeperingenprijs en werd 
Herbert von Reth de zeer terechte 
Brandevoorter 2016. Het weekend 
daarna was de hele wijk in de ban 
van de grote wijkquiz Witte Wel 
Witte Nie. Een geweldig initiatief 
van een zestal zeer actieve men-
sen uit onze wijk, waaraan zo’n 
1200(!) wijkbewoners hebben 
deelgenomen. De week daarna, op 
21 januari, vond de grote prijsuit-
reiking plaats. Hiervoor zijn we 
uitgeweken naar Sporthal de Veste, 
omdat zo’n 800 bezoekers echt 
niet meer in ons wijkhuis passen. 
Dankzij de geweldige medewerking 
van de gemeente Helmond en 
Partyservice Wil Rooijakkers, werd 
het een geweldig feest. Wij zijn er 
als wijkhuis erg trots op dat we 
dit hebben kunnen accommode-
ren. Het weekend na het wijkfeest 
stond alweer de eerste zwetsacti-
viteit gepland. De zwetsavonden 
en de zwetsmiddag werden goed 
bezocht.Iedereen die geweest is, 
zal kunnen beamen dat het een 
geweldige sfeer en een perfect 
programma was. Nadat we de 
zwets hadden afgerond, kwam de 
carnavalsperiode. Dit was een erg 
leuke en gezellige tijd, waarbij het 
personeel en de vrijwilligers van 
wijkhuis ’t BrandPunt weer heb-
ben laten zien dat ze in staat zijn 
een fantastische sfeer te creëren 
en een leuk feest prima kunnen 
ondersteunen. Helaas heeft onze 
beheerder Sandra Geleijns afgelo-
pen jaar besloten om per 1 februari 
haar werkzaamheden voor wijkhuis  
‘t BrandPunt te beëindigen. Inmid-
dels hebben we op passende wijze 
afscheid van haar genomen en 

is de procedure gestart om een 
nieuwe beheerder te werven. Het 
bestuur heeft er alle vertrouwen in 
dat we daarin zullen slagen, want 
wie wil er nou niet in dat geweldige 
wijkhuis werken? In de eerst- 
volgende uitgave van de BC zullen 
wij onze nieuwe beheerder uitge-
breid aan u voorstellen.

Wat komt er nog aan?
In de komende 3 maanden staan 
er ook weer diverse activiteiten op 
de rol. Zo zullen we natuurlijk al-
lerlei leuke dingen zien gebeuren in 
de wijk die te maken hebben met 
Pasen. Op elke laatste vrijdag van 
de maand organiseren we natuur-
lijk Friday Afternoon with Family 
& Friends (FAFF). Een gezellig 
samenzijn voor buren, collega’s en 
vrienden. Leer andere wijkbewoners 
kennen door gezellig samen een 
drankje te drinken en een hapje te 
eten. Wij geven elke FAFF een the-
ma mee. Zo zal de FAFF in maart in 
het teken staan van Indonesië. De 
thema’s daarna zijn: Griekenland 
en Italië.
Natuurlijk zal ook in Brandevoort 
op 27 april weer Koningsdag wor-
den gevierd. Traditioneel beginnen 
we ’s ochtends met het gezamen-
lijk zingen van het Wilhelmus op 
het plein voor OBS Brandevoort, 
waarna de start voor de versierde 
fietsenoptocht wordt gegeven door 
onze wijkwethouder. Aansluitend is 
iedereen welkom in en rond wijk-
huis ’t BrandPunt voor de eveneens 
traditionele kindervrijmarkt. Lekker 
op een kleedje in het oranjezonne-
tje je spulletjes verkopen en samen 
genieten van een heerlijke Konings-
dag. Voor iedereen die dat leuk 
vindt, is het podium in de grote 
zaal beschikbaar voor dans, zang, 
goochelen en optredens. Kortom; 
open podium de hele dag! Het 

programma stopt zoals gebruikelijk 
om 14.00 uur, zodat iedereen die 
dat wil, nog lekker even de stad in 
kan. Op 20 mei zal weer een leuke 
Comedy Club worden georgani-
seerd. Zoals altijd wordt niet vooraf 
gezegd wie er komt optreden, maar 
de line-up zal zeker weer spraak-
makend zijn!

VesteFeste en Beach House
Het zoemt en gonst al een tijdje in 
de wijk…….. OKTOBERFEST komt 
eraan! Onder de naam VesteFeste 
zal op 14 oktober het dak van wijk-
huis ’t BrandPunt eraf gaan. Super 
schlagerster Dennie Christian treedt 
op en de organisatie heeft nog 
zeker een paar leuke verrassingen 
in petto. Kaarten kosten €27,50 en 
geven niet alleen recht op toegang, 
maar tevens tot onbeperkt gebruik 
van het standaard assortiment pils, 
frisdrank en wijn. De kaarten zijn 
per direct verkrijgbaar aan de bar in 
het wijkhuis. Meer info via
www.VesteFeste.nl
Onze compleet nieuw ingerichte 
ruimte Beach House staat per 
direct ter beschikking van iedereen 
die iets wil organiseren of vieren. 
Tegen een passende vergoeding 
kunt u deze ruimte gebruiken voor 
allerlei activiteiten of feestjes. 
Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot onze beheerder via 
planning@brandpunt.info of het 
telefoonnummer 0492-432013. 
Houd alle activiteiten van wijkhuis 
‘t BrandPunt bij op onze geheel ver-
nieuwde website www.brandpunt.
info of via brandevoort.ditisonze-
wijk.nl via de facebookgroepen: 
wijkhuis ’t BrandPunt en wat is er te 
doen in Brandevoort. Op twitter zijn 
we te bereiken via #BrandPunt n 

tekst: Fons Bosman
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VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OP NEMEN MET PAUL PRINCEN
TELEFOON 06 - 156 256 41  OF  0413 - 764 467

Buiten projecten helpen wij u ook graag met gietvloeren en uw
eigen ontworpen Design tapijt

Bezoek onze website www.tonprojectstoffering.com of Facebook pagina

Meer info op www.wocombrandevoort.nl

Zie jij je hier al wonen?
Kom en ervaar de mooiste nieuwbouwprojecten tussen Eindhoven en Helmond

Open Huizen Dag
zaterdag 1 april

van 11.00 - 13.00 uur

U vindt ons informatiepunt op 
de Broederwal 263a in Brandevoort (Helmond)

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

Kollershoeve, Brandevoort
(Stepekolk-Zuid)

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

Coolendonk, Brandevoort
(Liverdonk)

www.buitenhoevebrandevoort.nlwww.mooiliverdonk.nl

IN
AAN BOUWSTART BOUW

APRIL

Meer informatie over één van deze projecten?
Van Santvoort Makelaars  |  www.vansantvoort.nl  |  0492 52 55 52

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

Statenlaan, Brandevoort
(De Veste)

www.variaveste.nl

START IN 
NAJAAR
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Brandevoort
is gewoon fantastisch

Tijdens bezichtigingen vragen zoekers van buiten Brandevoort me met regelmaat:
“Wat maakt deze wijk nou zo fijn om te wonen?” Bij deze vraag kan ik mijn enthousiasme over de 

wijk nauwelijks onder controle houden en begin een betoog over alles wat zo mooi en fijn is.

 “Alles wat je nodig hebt, is hier. Winkels, scholen, kinderopvang, sportverenigingen, restaurants,
take aways. Het maakt niet uit welke hobby je hebt, er is vrijwel overal wel een club of vereniging 

waar je je bij aan kunt sluiten. Ook de mensen die er wonen zijn leuk! Het voordeel is natuurlijk dat 
Brandevoort een groeiwijk is en er veel nieuwkomers zijn. De mentaliteit is dan ook dat iedereen

verwelkomd wordt en aansluiting vindt. Ben je liever op jezelf? Ook geen probleem.“ 

Een flinke inhaalslag
In de crisisjaren lag Brandevoort 
niet helemaal in de gratie van de 
woningzoeker. Op het hoogtepunt 
(of dieptepunt, net hoe je het wilt 
noemen) stond zo’n 10% van alle 
bestaande koopwoningen te koop. 
De crisis is voorbij. We kruipen niet 
uit het dal, het begint al een stevige 
pas te worden. Maar we rennen 
nog niet zoals in Eindhoven of, 
extreem voorbeeld, Amsterdam.

Op het moment van schrijven staat 
nog maar 7% van de koopwonin-
gen te koop. Een flinke inhaalslag. 
Het aantal verkochte woningen ligt 
momenteel hoger dan het aantal 
woningen dat nieuw te koop komt. 
Dit percentage slinkt dus gestaag, 
waardoor vraag en aanbod beter 
met elkaar in lijn liggen dan voor-
heen. Dit stuwt de prijzen natuurlijk 
en zorgt voor een betere door-
stroming.

Dit zie je ook terug in het aantal 
verkochte bouwkavels. Veel klanten 
die hun woning verkopen, hebben 

een kavel gekocht. Voornamelijk in 
de wijk worden nieuwe woningen 
gebouwd. Stepekolk en de nieuwe 
bouwkavels op Liverdonk vinden 
gretig aftrek. Een aantal vertrekt 
naar Luchen in Mierlo.

Grotere toestroom vanuit 
Eindhoven
De diversiteit aan huizen is enorm. 
Dit trekt ook een grote diversiteit 
aan mensen naar de wijk. Het 
goedkoopste huis in de wijk heeft 
een vraagprijs van € 190.000,- k.k. 
Het duurste huis staat voor
€ 1.295.000 k.k. te koop. Je ziet veel 
doorstroming binnen de wijk zelf. 
Brandevoorters zijn trouw aan hun 
woonomgeving. De “starters” klasse 
moet het meer hebben van in-
stroom vanuit Helmond, Eindhoven 
en omgeving. Mondjesmaat zie je 
ook vanuit de Randstad wat meer 
woningzoekers.

Het komende jaar verwacht ik een 
grotere toestroom vanuit Eindho-
ven. De markt daar loopt altijd wat 
voor op de markt hier. Niet zo gek 

natuurlijk. Brandevoort is een soort 
buitenwijk van Eindhoven. Veel wo-
ningzoekers daar vinden niet wat ze 
nastreven, terwijl Brandevoort om 
de hoek ligt. Het prijsniveau is nog 
steeds een stukje lager in Brande-
voort, waardoor ze meer huis voor 
hetzelfde geld kunnen kopen.

De wijk blijft groeien
In 2016 hebben we 251 nieuwe in-
woners mogen verwelkomen in de 
wijk. Instromers en geboren baby’s. 
Er worden de komende jaren nog 
zo’n 3.200 woningen bijgebouwd 
in Brandevoort, terwijl het huidige 
aantal circa 3.500 woningen is. 
Bijna een verdubbeling van de wijk 
dus! Met een dergelijke toename 
in het aantal inwoners verwacht ik 
dat het centrum een flinke opleving 
kan ervaren. Leuke eettentjes, snuf-
felwinkels, terrasjes. Dan wordt het 
nóg fantastischer wonen in Brande-
voort. n

tekst: Alex Ruwers

foto: Sten van Lierop
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Burgemeester Elly Blanksma 
“Brandevoort is onze showcase”

Het is de ochtend na de Tweede Kamerverkiezingen als ik met burgemeester Elly Blanksma afge-
sproken heb bij Villa Vesper. Enthousiast komt ze binnen. Ze bekent dat ze hier niet eerder is geweest 
maar dat ze het erg leuk vindt dat er een hippe conceptstore, zoals je die wel meer in de Randstad 
ziet, in Brandevoort gevestigd is. Natuurlijk bezoekt ze de diverse wijken van Helmond soms privé, 

maar altijd ook in haar rol als burgemeester. En deze keer ontmoet ze hier de Brandevoorter Courant.
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We nemen plaats en de verkiezin-
gen zijn natuurlijk meteen onder-
werp van gesprek. “Hier zit een 
trotse burgemeester. In Helmond 
was de opkomst bij de 32 stembu-
reaus 10% hoger dan bij de vorige 
verkiezingen. Ik heb gisteren een 
aantal stembureaus bezocht en 
overal was het ontzettend druk. Met 
een opkomst van maar liefst 76,3% 
van de inwoners is dat een compli-
ment voor Helmond en een mooie 
opmaat voor de lokale verkiezingen.

Het was een spannende avond. 
Ik heb de uitslagen tot midden in 
de nacht gevolgd. Als ik dat zit te 
kijken, voel ik weer dezelfde span-
ning als toen ik daar zelf stond.” Elly 
Blanksma was zelf jarenlang actief 
in de Tweede Kamer maar trok zich 
in 2012 terug voor de verkiezingen 
toen ze voorgedragen werd als bur-
gemeester van Helmond. Die taak 
vervult ze inmiddels alweer 4,5 jaar 
met veel plezier.

BC - Wat betekent Brandevoort 
voor Helmond?
EB - “Iedere wijk van Helmond 
heeft zijn eigen identiteit. We 
noemen Brandevoort ook wel onze 
showcase. We laten met trots aan 
anderen zien hoe je een mooie wijk 
als deze kunt bouwen, hoe je zo’n 
project op kunt zetten. Onlangs 
bijvoorbeeld nog aan het college 

van de gemeente Mechelen, waar 
we als zusterstad een speciale band 
mee hebben. Ze waren erg onder de 
indruk.
Ik kom altijd graag in deze wijk. Zo 
ben ik veel bij tennisvereniging Caro-
lus geweest, waar ik met Paul Haar-
huis een wedstrijd heb gespeeld 
voor het 40-jarig jubileum. Ik heb 
het sportpark geopend, een nieuwe 
mijlpaal voor Brandevoort. Ook 
heb ik samen met Rob Verlinden 
een tuintje aangelegd voor Groei 
& Bloei, wat nationale bekendheid 
kreeg.” 
Onlangs is ook het voltallige college 
van B&W nog op bezoek geweest. 
Blanksma: “We proberen iedere wijk 
zichzelf dan te laten presenteren. 
Wij zijn op zo’n moment heel goed 
zichtbaar en kunnen kijken wat goed 
is in de stad en wat beter kan. Wat 
voor een nieuwe wijk als deze zo 
bijzonder is, is de grote betrokken-
heid. Het is opvallend en mooi om 
te zien dat het een hippe, jonge en 
dynamische wijk is met veel initi-
atieven, zoals de Weggeefhoek. Ik 
vind dat een prachtig voorbeeld van 
hoe inwoners zelf, met elkaar, het 
verschil kunnen maken.”

BC - Initiatiefneemster Lara Tama-
rinof heeft hier zelfs het Groene 
Lintje voor gekregen. En nu hoorden 
we dat er dit jaar ook jeugdlintjes 
uitgereikt gaan worden?

EB - “Dat klopt. In Helmond zijn 
veel koninklijke onderscheidingen, 
bijna bovengemiddeld. Zo’n 20 tot 
30 lintjes mag ik jaarlijks uitreiken. 
Maar we krijgen ook heel veel 
mooie brieven over jeugdinitiatie-
ven. We vroegen ons af hoe we 
zulke initiatieven onder de jeugd 
kunnen stimuleren. Daarom gaan 
we op 20 november, tijdens de 
Internationale Dag van de Rechten 
van het Kind, jeugdlintjes uitreiken. 
Dat is nieuw voor Helmond. Een 
aantal gemeenten doet het al en ik 
weet zeker dat er ook hier kinderen 
genomineerd gaan worden die ac-
tief zijn in de wijk of op straat. Een 
mooi voorbeeld is dat van 5 Hel-
mondse jongeren die een man van 
de verdrinkingsdood hebben gered. 
Echt een heldendaad.
In Brandevoort is maar liefst 28% 
van de inwoners onder de 14 jaar. 
We doen dan ook graag een oproep 
aan mensen om jeugd (tot 18 jaar) 
voor de jeugdlintjes aan te melden 
via jeugdlintjes@helmond.nl. Een 
jury, waar ik samen met onder 
meer de wethouder van Jeugd en 
Onderwijs in zal zitten, beoordeelt 
wie voor een lintje in aanmerking 
komen. Daarnaast gaan we in sep-
tember een jongerenraad oprichten 
en een jeugdburgemeester benoe-
men. Zo proberen we een brug te 
bouwen tussen de jeugd en de 
politiek.”
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BC - U heeft in de Tweede Kamer 
veel gelobbyd voor Brainport. Hoe 
staat het daarmee?
EB - “Brainport is de samenwerking 
tussen 21 gemeenten in de regio. En 
inmiddels een gebied dat econo-
misch heel sterk is en waar heel veel 
banen worden gecreëerd. Eindhoven 
en Helmond zijn binnen Brainport 
de grote steden. Er gebeuren prach-
tige dingen. Kijk bijvoorbeeld naar de 
Automotive Campus. Daarin zijn we 
wereldwijd onderscheidend. Slimme 
en duurzame mobiliteit staat hier 
centraal. Ik durf wel te zeggen: in 
Helmond lossen we de files op.” 
Blanksma geeft een voorbeeld: “De 
testweg A270 is de enige snel-
weg van de wereld waar testen op 
Automotive gebied gedaan kunnen 
worden. Een zogenaamd living lab. 
Onlangs zat ik naast de testweg op 
een tribune een zogenaamde ‘pla-
tooning’ test te bekijken. Vrachtwa-
gens reden er zonder chauffeur. De 
top van de wereldpers was aanwezig 
en iedereen was onder de indruk. En 
dat in Helmond hè!
Ook zijn er nu mooie ontwikkelingen 
in Brandevoort te zien. We zien dat 
de huizenmarkt weer aantrekt waar-
door de tijd rijp is om een gedeelte 
van Brandevoort, zo’n 85 hectare, 
als smart district in te richten. Dit 
moet de Slimste Wijk van de wereld 
worden waar alle innovatieve ideeën 
tot leven kunnen komen. Een wijk 
die weliswaar in Helmond ligt, maar 
net zo goed een proeftuin voor 
andere gemeenten is. Op het gebied 

van mobiliteit kan dat betekenen 
dat we alleen nog maar auto’s van 
elkaar lenen en op het gebied van 
veiligheid kunnen de meest innova-
tieve alarmsystemen getest worden. 
Een prachtige ontwikkeling, en ik 
hoop ook echt dat de inwoners van 
Brandevoort daarover mee willen 
denken.”

BC - Nu u het over veiligheid heeft, 
hoe staat het daarmee in onze wijk?
EB - “Voor de inwoners van Bran-
devoort is dat natuurlijk ontzettend 
belangrijk. Als burgemeester heb 
ik er veel aandacht voor. De ont-
wikkelingen stemmen mij positief. 
Natuurlijk is elke inbraak er een te 
veel, maar in 2016 waren er maar 15 
inbraken in Brandevoort. Dat komt 
mede door de 3 buurtpreventie-
teams. We houden elkaar scherp, 
samen met de wijkagent én de 
inwoners van Brandevoort. Samen 
met de WhatsApp groepen is er 
daarmee een soort van deken met 
alertheid in de wijk gecreëerd. Jullie 
zijn hierin voor mij een partner. We 
moeten samenwerken. Veiligheid is 
van ons allemaal.”

BC - Even terug naar de slimste wijk. 
Kunt u nog wat voorbeelden geven?
EB - “De ideeën voor Brainport 
worden gedragen door de hele regio 
en ook de TU en het Duitse Frauen-
hofer – een mondiaal topinstituut 
– zijn aangesloten. Daarnaast gaan 
40 beeldbepalende mensen op het 
gebied van innovatie binnenkort 3 

dagen lang inspiratiesessies doen. In 
deze wijk, waar zo’n 1.000 woningen 
zullen komen, moet alles kunnen 
en getest kunnen worden en dan 
kan het daarna verder uitgerold 
worden. Denk ook aan de zorgsector 
waarvoor we kangoeroewoningen 
kunnen testen waardoor ouderen 
zo lang mogelijk op zichzelf kunnen 
blijven wonen of een weide vol zon-
nepanelen die ervoor zorgen dat de 
hele wijk duurzaam en energieneu-
traal is. En we willen ook onderne-
mingen uit de regio betrekken. Hoe 
kunnen we de Vlisco bijvoorbeeld 
een prominente rol geven?
Het plan is dat er binnen 5 jaar al 
mensen wonen. We denken niet in 
grenzen maar in mogelijkheden. Alle 
grenzen vallen weg, we zijn puur in-
houdelijk gedreven. Mooie ontwikke-
lingen. Brainport loopt al voorop. We 
willen ook in de toekomst voorloper 
blijven!”

BC - Hoe ziet u verder de toekomst 
van Brandevoort?
EB - “Deze wijk is en blijft een show-
case. Trendy, uniek, innovatief en 
vol nieuwe concepten. En laten we 
vooral niet schaven aan de kwaliteit 
en authenticiteit van deze wijk! Maar 
de toekomst ligt ook in handen van 
de inwoners. Wat dat betreft zie ik 
de ontwikkelingen hier met vertrou-
wen tegemoet!”  n

tekst: Marieke Donkers-Verschuren 

foto’s: Vincent Knoops
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Geef je verstand eens 
voorrang…

Een eerste column, een verkeersco-
lumn welteverstaan. Een verkeers-
column met betrekking tot onze wijk 
Brandevoort. 

Brandevoort….. bruisend, beroemd 
om haar architectuur, maar vooral 
ook ingericht met rotondes. 
Een verhitte discussie over de voor-
rangsregels op onze minirotondes 
ligt me nog vers in mijn geheugen. 
Nog niet heel lang geleden vond 
deze plaats op Facebook. Menig 
wijkbewoner, waaronder ik zelf, liet 
zijn of haar mening gelden. Het ging 
er op zijn zachts gezegd bruisend 
Brandevoorts aan toe. Waar ieder-
een een verschillend standpunt 
had, had tegelijkertijd ook iedereen 
gelijk óf een beetje gelijk. Of het om 
je gelijk halen ging, dat deed er vol-
gens mij niet toe. Maar we wilden 
wel allemaal uiteindelijk maar één 
ding, en dat was het veilig gebruik 
maken van onze minirotondes.
Dat een rotonde een gelijkvloers 
kruispunt is, waarbij op het midden 
van het kruispunt een cirkelvor-
mig ‘eiland’ is aangelegd weten wij 
Brandevoorters natuurlijk allemaal 
wel. En dat het doel van de rotonde 
is, om het aantal conflictpunten te 
verminderen weten we ook. Daarbij 
maken we ook vooral in de ochtend 
gretig gebruik van de vlotte ver-
keersdoorstroming die zo’n miniro-
tonde biedt. Maar juist dát in com-
binatie met de onduidelijkheid over 
de voorrangsregels op onze miniro-
tondes verhitte menig toetsenbord 
in onze wijk. De onduidelijkheid in 
de voorrang ligt in de inrichting van 
de rotondes. 

De aanbevelingen (CROW* 1998) 
voor de aanleg van een rotonde 
zijn;
binnen de bebouwde kom: fietsers 
in de voorrang (fietspad circelvor-
mig op 5 meter van de rijbaan) en 
voetgangers bij voorkeur een vrije 
doorgang.
buiten de bebouwde kom: fietsers 
uit de voorrang (fietspad circelvor-
mig en minstens 10 meter van de 
rijbaan) en voetgangers geen vrije 
doorgang.

Het is een compromis, en de 
meeste gemeenten en provincies 
houden zich zoveel mogelijk aan die 
aanbevelingen. Helaas negeert een 
hardnekkige minderheid de aanbe-
velingen totaal. 
Een extra verwarring in de wijk komt 
er ook doordat er een verkeersregel 
bestaat (artikel 18, lid 1 RVV 1990) 
dat bestuurders die afslaan, het 
verkeer dat hen op dezelfde weg 
tegemoet komt of dat op dezelfde 
weg zich naast dan wel links of 
rechts dicht achter hen bevindt, voor 
moeten laten gaan. 
Volgens de wet geldt deze verkeers-
regel dus ook op onze minirotondes. 
Wat gek zal je nu denken. Op het 
fietspad is toch het bord voorrang 
verlenen (B6) geplaatst?
Welnu, het bord B6 betekent; ver-
leen voorrang aan alle bestuurders 
op de kruisende weg. Maar, het is 
geen kruisende weg. Wij rotonde-
rijdende Brandevoorters vallen, 
wanneer we onze rotondes verlaten, 
onder het afslaand verkeer op de-
zelfde weg.  En de fietsende Bran-
devoorters vallen dus, je raadt het 
al, onder het verkeer dat op dezelfde 
weg rechtdoor gaat.

Nu ben ik waarschijnlijk net zo ver-
baasd over de manier waarop vrijwel 
geheel Helmond gebruik maakt van 
de rotondes als jullie. Heb daarom 
ook geprobeerd een verklaring te 
krijgen van de Gemeente Helmond. 
Dat was iets lastiger als ik dacht. 
Ik heb het idee gekregen dat de 
‘bedoeling’ is dat we de fietsers en 
voetgangers op de minirotondes 
niet voor moeten laten gaan. Maar 
om dat ook daadwerkelijk ‘zwart op 
wit’ te krijgen is me nog niet gelukt. 
Overigens bestaat er één rotonde 
in Helmond waar het wel duidelijk 
geregeld is dat men de fietsers én 
voetgangers voor moet laten gaan, 
en die ligt nabij het Dr. Knippenberg-
college. 

We kunnen natuurlijk nu, in plaats 
van elkaar, ook de Gemeente Hel-
mond als zondebok aanwijzen wan-
neer er weer een aanrijding tussen 
motorvoertuig en fietser plaats zal 

vinden op een van onze miniroton-
des. Maar we kunnen ook ons ver-
stand voorrang verlenen en ervoor 
zorgen dat ondanks de verwarrende 
aanleg van de rotondes, wij zo veilig 
mogelijk de rotonde verlaten. 
Daarbij hoort ook een juist gebruik 
van de richtingaanwijzer bij. Want 
ook daar ontstaat vaak onduidelijk-
heid en irritatie bij menig wijkbewo-
ner. Bij het verlaten van de rotonde 
ben je verplicht de richtingaanwijzer 
naar rechts te gebruiken, maar wel 
een kwart eerder voordat je af-
slaat. Bij het links afslaan hoef je in 
principe niet de richting naar links 
te gebruiken, je rijdt namelijk op 
een doorgaande weg, weliswaar in 
rondjes maar het blijft dezelfde weg.  
Alleen heeft het Centraal Bureau 
Rijvaardigheid (CBR) al héél wat 
jaren geleden bepaald dat rijschool-
houders hun leerlingen wél leren om 
richting naar links te gebruiken als ze 
de rotonde oprijden met de intentie 
om links af te slaan. Dat verklaart de 
verschillen bij de weggebruikers die 
al langer hun rijbewijs hebben en de 
nieuwe rijbewijsbezitters. 

Waar het nu ook door komt dat er 
aanrijdingen ontstaan, misschien 
kunnen we beter ons verstand  
voorrang geven. Zo slim zijn wij wel. 
En dat durf ik als Brandevoorste 
wonend in de mooiste EN SLIMSTE 
wijk van Nederland wel te zeggen! 
Kortom, de veiligheid staat voorop. 
Door de onduidelijkheid zijn met 
name onze rotondes niet veilig 
voor onze kinderen. Bedenk dat het 
voor een kind, dat fietsend langs de 
rotonde wil oversteken, het meeste 
duidelijkheid geeft wanneer het dag 
in dag uit dezelfde regels volgt. Dus 
misschien wordt het óók tijd dat de 
Gemeente Helmond haar verstand 
eens voorrang verleent. n

CROW: Centrum voor Regelgeving en Onder-

zoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en 

de Verkeerstechniek.

tekst: Anke Vermulst

foto: Sten van Lierop
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Dier en Dokter, daar voelen dieren én hun baasjes zich thuis!
Wilt u een dierenarts waar u altijd terecht kunt – ook in het weekend en 
’s nachts bij spoedgevallen – en waar met liefde voor uw dier wordt 
gezorgd? Dier en Dokter biedt de meest toonaangevende en complete 
dierenzorg in de regio. 

Gratis kennismaken 
Kijk op www.dier-en-dokter.nl voor een virtuele rondleiding. 
Of loop vrijblijvend binnen bij één van onze praktijken om de sfeer 
te proeven. Laat ook uw dier meteen rustig rondsnuffelen. 
Dan voelt hij zich als het echt nodig is al bij ons thuis.

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

Dier en Dokter Stratum
Pastoor Dijkmansstraat 44 
T. 040 211 2450

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

www.dier-en-dokter.nl
info@dier-en-dokter.nl

Dier en Dokter, daar voelen dieren én hun baasjes zich thuis!
Wilt u een dierenarts waar u altijd terecht kunt – ook in het weekend en 

gezorgd? Dier en Dokter biedt de meest toonaangevende en complete 

Dier en Dokter Stratum

Ouders waarderen kraamzorg de Zorgboog met een 

9,3

de Zorgboog  |  T 0900 - 899 86 36  
info@zorgboog.nl  |  www.zorgboog.nl

 zorgboog  |   DeZorgboog  |   Zorgboog

Zorgeloze kraamtijd 
Ontspannen en tevreden; zo willen we graag dat jij je 

voelt. Onze professionele kraamverzorgenden zorgen 

ervoor dat je volop kunt genieten van je kraamperiode. 

Ze leggen je graag in de watten en vinden het 

belangrijk dat er ruimte is voor jouw wensen. 

Wijncursussen op 3 niveaus
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.  
De laatste avond met wijn-spijs!

Wijnvignet - Basisniveau 1 (2 avonden)
15 en 22 mei; 27 juni en 4 juli 2017

Wijnoorkonde - Basisniveau 2 (5 avonden)
Start 18 april 2017

Wijnbrevet - Gevorderden (10 avonden)
Start 29 maart 2017

 

Info: 06 21813048 
WWW.KARINLIPS.NL  

Bollenhoeve 9  Helmond
06-19702668  www.cortenstijl.nl

• Buitenkachels en haarden
• Plantenbakken
• Vuurschalen en korven
• Buitenbarbeques
• Brievenbussen
• Maatwerk op aanvraag

Cortenstijl adv BC.indd   1 12-03-15   10:05
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Dickensnight
Dé kers op de taart

Jawel, het mooiste cadeau wat je 
kunt krijgen na 14 jaar je samen 
inzetten met al de vrijwil-
ligers, werd bewaarheid. 
Na een aantal span-
nende weken voor de 
verkiezingen van “de 
Helmonder van het 
Jaar” werden we 
dan op 9 januari 
verwacht in het 
Speelhuis voor 
de uitslag. Wie 
zou de publieks-
prijs winnen en 
wie zou daad-
werkelijk “de 
Helmonder van 
het Jaar” worden. 
En we hebben ge-
wonnen. Stichting 
Dickensnight Bran-
devoort werd door de 
jury uitgeroepen tot “de 
Helmonder van het Jaar” 
2016. Trots op deze prijs en 
blij met de waardering voor 
het evenement. Dit kan alleen 
als je samen met ongeveer 120 
vrijwilligers je elk jaar opnieuw inzet 
om weer een prachtig evenement 
neer te zetten, wat tot ver buiten 
onze stadsgrenzen zijn bekend-
heid heeft. Dit is wat Dickens mooi 
maakt en elk jaar weer voldoende 
enthousiaste vrijwilligers op de 
been brengt. Wij als bestuur willen 
daarom ook iedereen die zich op 
welke wijze dan ook heeft ingezet, 
vanaf deze plaats nog een keer 
hartelijk danken. Zonder jullie als 
vrijwilliger is Dickensnight niet 
mogelijk op de wijze waarop het nu 
wordt neergezet.

Dickensnight 2017, op 10 december, 
zal weer een bijzonder evenement 
worden. We vieren namelijk het 15 
jarig jubileum. Dit houdt in dat we 
op een bijzondere manier trachten 
een misschien wel geheel ander 
evenement te organiseren dan 
voorafgaande jaren. Het toevoe-
gen van iets andere attracties zal 
waarschijnlijk nog meer bezoekers 
gaan trekken, maar ongetwijfeld 
zullen ook de bestaande onder-

delen zoals de koren en het zo 
succesvolle straattheater met alle 
typetjes uitgebreid en verfijnd 
worden.
Veel meer kan er op dit moment 
nog niet over gezegd worden, maar 
samen met een club enthousiaste-
lingen zullen we binnenkort starten 
met het zoeken naar nog meer of 
ander amusement om in decem-
ber weer te kunnen laten zien hoe 
we onze wijk Brandevoort met ons 
Dickensevenement op de kaart 
kunnen zetten.

Nog meer veranderingen in 
2017.
Rob Robben heeft begin 2016 
te kennen gegeven afscheid te 
nemen als voorzitter. Vanaf deze 
plaats willen wij Rob nogmaals 
hartelijk danken voor zijn jarenlan-
ge inzet. Zijn bevlogenheid als het 
om Dickens gaat, was zijn grootste 
kracht.
Door deze verandering zijn we 
naarstig op zoek naar enkele 

nieuwe commissieleden die ons 
bestuur kunnen versterken, 

we denken daarbij aan de 
commissie horeca en 

decoratie. Ook bij de 
functie PR en sponso-

ring kunnen we hulp 
gebruiken. Dus lijkt 
het u leuk om wat 
vrije tijd te steken 
om samen met 
ons de klus te 
klaren, schroom 
niet en meld u 
aan via onze 
website www.
dickensnight.nl

Afscheid van  
Dickensnight 

Afgelopen december 
schreef ik een artikel in dit 

blad over de twee laatste boe-
ken van Charles Dickens, “Our 

Mutual Friend” en het onvoltooide 
boek “The Mysterie of Edwin 
Drood”. Een artikel in verband met 
het voortbestaan van de organi-
satie en dus het ook evenement. 
Het “Dickens-Mysterie” zoals ik 
het noemde. Het Mysterie is nog 
niet helemaal opgelost. De 15de 
editie die komt er, maar er zijn 
nog wel enkele commissie leden 
nodig. Misschien iets voor u. Lees 
het artikel nog maar eens na op 
de website van de Brandevoorter 
Courant. Zelf heb ik per 1 februari 
afscheid genomen als voorzitter 
en van Dickensnight. Is moeilijker 
als ik dacht maar soms moet je 
een knoop doorhakken. Na zo’n  
12 jaar is het tijd voor anderen. 
Ik wil alle partijen bedanken voor 
jullie inzet en voor de prettige sa-
menwerking die we gehad hebben 
en wens de nieuwe voorzitter veel 
succes toe met de organisatie van 
alweer het derde lustrum. n

tekst: Rob Robben

foto: Rianne van Lierop

tekst: Jaques van 

Asten
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Road2Lisbon
2 weken fietsen voor het goede doel

De feiten: 2 weken, 29 fietsers, 7 na-
tionaliteiten, 150 kilometer per dag, 
Glasgow, Lissabon, 1 Nederlander, 
1 Brandevoorter.
Ik spreek Gaubi Beijers, 43 jaar en 
wijkgenoot. Geëngageerd met de 
wereld, wielrenner, mountainbi-
ker en bovenal supporter van de 
voetbalclub Celtic uit het Schotse 
Glasgow. 
“Exact 50 jaar geleden speelde 
Celtic de legendarische wedstrijd 
in Lissabon tegen het toen opper-
machtige Inter Milaan, finale van 
de Europacup I. Celtic won met 2-1 
en was daarmee de eerste club uit 
Groot-Brittanië en tevens de enige 
club uit Schotland ooit, die de cup 
met de grote oren bemachtigde, ge-
weldig”, vertelt Gaubi enthousiast. 
Dit jubileum vormde de basis voor 
het idee van de fietstocht.

Even terug naar het begin. Gaubi 
komt uit een gezin, waarbij pa fan 
was van Feyenoord. Zelf was hij 
supporter van PSV, zeker toen hij 
zelf nog fanatieker voetbalde. “Dat 
was thuis altijd al een leuke strijd”, 
lacht Gaubi, “en nu zijn mijn beide 
zonen ook weer voor een andere 
club. De jongste (Nils, 9) is voor 
Ajax en de oudste (Kjell, 11) voor 
PSV.” In het jaar 1998 sloeg het 
groen-witte Celtic-virus echter 
toe: “Ik ben langzaam maar zeker 
steeds grotere fan geworden. Het 
begon onschuldig met een wed-
strijdje Celtic – Glasgow Rangers 
kijken met een vriend van me. We 
gingen naar de Ierse pub O’Sheas 
in Eindhoven en ik verwachtte er 
eigenlijk niet zoveel van. Totdat ik 
de kroeg binnenliep, ze hingen met 
de benen buiten. Geweldig!” Naast 
zijn maat was vrijwel iedereen voor 
Celtic en ondanks het grote aan-
tal Nederlanders dat bij Glasgow 
Rangers voetbalde, kon Gaubi niet 
anders dan voor Celtic zijn. 
“In 2000 kreeg ik van mijn toenma-
lige vriendin een weekendje Celtic 
aangeboden. Ik ben 1 augustus jarig 
en op 3 augustus speelde Celtic 
thuis tegen Dunfermline. Een enor-

me belevenis om daarbij te mogen 
zijn. Ruim 60.000 supporters die 
de club aanmoedigen, dat was 
kippenvel! Zeker toen de kampi-
oensvlag werd gehesen. Het was de 
eerste wedstrijd van het seizoen en 
dan wordt de kampioen nogmaals 
geëerd” Gaubi herinnert het zich 
als de dag van gisteren. Vanaf dat 
moment is het groen-wit niet meer 
uit Gaubi’s leven weg te denken. 
Hij bezoekt jaarlijks een wedstrijd, 
heeft Celtic – Manchester United 
gezien voor de Champions League, 
is in Camp Nou naar Barcelona – 
Celtic geweest en heeft een aantal 
malen The Old Firm mogen zien; 
de traditionele kraker tussen Celtic 
en Glasgow Rangers. Een model-
stadion in de woonkamer en een 
grote foto in de gang zijn relikwieën 
die Gaubi koestert, evenals de vele 
shirts met de kenmerkende hori-
zontale groen-witte banen. Eerder 
een rugby- dan een voetbalshirt, 
maar zo herkenbaar en onlos-
makelijk verbonden aan de club 
uit Glasgow. Tegenwoordig speelt 
Gaubi overigens nog wekelijks in de 
kleuren groen-wit, maar dan bij de 
veteranen van SV Brandevoort.

Dan naar 11 mei 2017. De start van 
een 2 weken durende tocht van 
Glasgow naar Lissabon. Gaubi 
vertelt daarover: “Mijn vader heeft 
samen met zijn vrouw de tocht ge-
maakt naar Santiago de Compos-
tela met de fiets en bij mij ontstond 
toen al het idee om van Glasgow 
naar Lissabon te fietsen. Het bleven 
wat losse ideeën en ik vond het 
lastig om daar in mijn eentje vorm 
aan te geven. Op een dag zag ik 
een Twitterbericht dat er 4 Schot-
ten waren die eenzelfde gedachte 
hadden en ik besloot contact te 
zoeken. De groep is steeds groter 
geworden en via conference calls 
en email is er heel veel contact 
geweest om alles te regelen; spon-
soring, materiaal, overnachtingen, 
busjes etcetera.”

Inmiddels is de groep dus gegroeid 

tot 29 mensen in de leeftijd 30 tot 
60 jaar, 25 heren en 4 dames uit 
allerlei windstreken; Schotland, 
Ierland, Engeland, Australië, Polen, 
Frankrijk en dus Nederland. De 
organisatie Greenrock helpt mee 
om alle randzaken te regelen. “Op 
de dag van de finale, 25 mei, zullen 
we aankomen in Lissabon. Het plan 
is dat we een groot feest hebben 
daar, er komen zoals het er nu naar 
uitziet heel veel Celtic-supporters 
naar Portugal om het jubileum 
mee te vieren. In Glasgow wordt er 
al veel aandacht aan besteed, we 
hebben allemaal dezelfde shirts, 
coryfeeën zoals Rod Stewart zijn 
ermee bezig en tijdens alle wedstrij-
den wordt in de 67ste minuut door 
de fans gezongen als eerbetoon 
aan de gewonnen finale in 1967.” 
Gaubi glundert als hij mij mee-
neemt in zijn verhaal.

De tocht heeft ook nog een ander 
karakter. Er wordt gefietst voor 3 
goede doelen: Solving Kids’ Can-
cer (de Schotse KIKA), Celtic FC 
Foundation en Children in Crossfi-
re. “Het is op zich wel jammer dat 
het erg Brits georiënteerde goede 
doelen zijn” geeft Gaubi aan. “Het 
is daardoor voor mij wat lastig om 
sponsorgeld te verzamelen, maar 
niet onmogelijk. We hebben alle-
maal een eigen donatiesite, waarop 
geld gestort kan worden. Daarnaast 
wil ik ook nog een eigen blogsite in 
de lucht hebben voordat ik vertrek. 
Het lijkt me leuk om de achterban 
en mijn donateurs op de hoogte te 
houden van de tocht.”

Wij wensen Gaubi natuurlijk heel 
veel veilige kilometers en vooral 
heel veel plezier toe en ik zal hem 
in ieder geval volgen in zijn avon-
tuur. n

www.gaubir2l.wordpress.com

tekst: Peter Nouwen

foto: Vincent Knoops
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Hurks & Adriaans

Liverdonk is de volgende mooie stap van groeiend Brandevoort.
In de nieuwe buurt Zuiderdonk bouwen wij momenteel 50 woningen in fase 1. 

In april gaat fase 2 in verkoop. Het betreft 21 woningen met een koopsom  
vanaf € 219.000,- v.o.n. 

Kijk voor meer informatie op onze website of bel met een van onze makelaars:  
Inge (ERA vb&t makelaars): 0492 505 510 of  

Marlon (Adriaan van den Heuvel makelaars): 0492 661 884

wijbouwenbrandevoort.nl

zuiderdonk
fase 2

start verkoop in april

HUR 17000 WBB Start Verkoop Fase 2 advertentie Liverdonk.indd   1 14-03-17   14:38
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Voorjaarskriebels
in de tuin

Maart: kalkgift en meststoffen
Het gras zal vanaf maart alweer 
zachtjes gaan groeien. Belangrijk 
voor het gras is dat je als eerste 
een kalkgift geeft. Laat deze kor-
rels 4-6 weken goed inwerken. De 
kalk zorgt ervoor dat bij de eerste 
mestgift die je daarna gaat strooien 
de meststoffen goed worden op-
genomen. Alle korrels (kunstmest) 
die je strooit, moet je in een goed 
vochtige periode strooien. Zorg dat 
je er niets meer van ziet. Ook in het 
voorjaar kan het gazon beschadi-
gen als er te lang kalk of meststof-
fen op blijven liggen.

April: verticuteren, bladvrij 
maken en snoeien 
Dan pas kun je in april gaan 
verticuteren. Helt liefst net voor 
de groeipiek in mei. 
Mensen doen 
dit vaak veel 
te vroeg 
waar-

door de kans bestaat dat het gras 
zich niet snel genoeg kan herstel-
len en onkruid en mossen een 
kans krijgen in het gazon. Waarom 
dus later? Omdat het gras zich dan 
snel kan herstellen. Genoeg warm-
te, genoeg zon, genoeg meststoffen 
en genoeg groeisnelheid.

Het bladvrij maken van de 
borders kan nu ook gebeuren. 
Als het goed is, hebben hier in 
de winter de beestjes, insecten, 
muizen en dergelijke hun be-
schutting kunnen vinden. Ook de 
plant vindt hierdoor zijn beschut-
ting. De heesters en planten 
kunnen nu mooi worden terug-
gesnoeid. Een deel kan al in het 
najaar gesnoeid zijn maar er zijn 

altijd planten die beter 
in het voorjaar 

gesnoeid 
kun-

nen

worden, vanwege eventuele 
vorstschade.

We kunnen, als de border weer 
opgeschoond is, een mooie 
mestgift geven. Strooi op de 
toplaag een laagje siertuinbe-
mesting bij de planten. Let op bij 
zuurminnende planten zoals de 
Rhodo en de hortensia’s: is het 
turf wat erbij komt? Deze toplaag 
wordt nu gemixt en de border 
kan met de drietand of schoffel 
weer mooi opgewerkt worden.

Daarna: genieten!
Tja en dan is het natuurlijk tus-
sendoor even tijd om in dat voor-
jaarszonnetje te zitten. Een lekker 
bakje thee of koffie erbij en ge-
nieten van wat je alweer gedaan 
hebt. Als je op tijd begint, blijft 
het uitnodigen om weer verder te 
gaan en de tuin zo weer hele-
maal voorjaarsklaar te krijgen.

Mocht dat nu allemaal niet luk-
ken en wilt u vooral genieten van 
uw tuin en niet te veel in de tuin 

werken dan schakelt u gewoon 
een hovenier in die dat voor 

u doet. Dit kan natuurlijk 
ook gezamenlijk met buurt-
bewoners. Zo bespaart u 
geld en kunt u meteen al 
uw vragen kwijt. Hopelijk 
heeft u het juiste zetje 
gekregen om weer met 
plezier aan de slag te 
gaan in uw tuin! n

tekst: Nieck Pagonidis

Genieten van de eerste voorjaarszon in de tuin. Wie verlangt daar nu niet naar?
Als je nu buiten wandelt of de tuin instapt, merk je dat de vogels weer anders klinken en elkaar

het hof willen maken. De knoppen van de Prunnus en de Rhodo’s willen alweer doorkomen.
De zonnestralen voelen weer wat warmer aan, hierdoor zal langzaam de bodemtemperatuur

gaan stijgen. Tijd om aan de slag te gaan! 
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Holke Flapper
gedreven, sociaal ingestelde actieve Brandevoorter

Holke Flapper is in mei 1944 ge-
boren in Slagharen. Hij heeft twee 
oudere broers en een zus. Zijn vader 
heeft een garagebedrijf en rijwiel-
handel en verhuurt auto’s.
In de oorlog zijn er Duitsers bij hen 
ingekwartierd maar tegelijkertijd zit 
zijn vader in het verzet. Hiervoor 
wordt hij verschillende keren op-
gepakt en in de gevangenis gezet. 
Zoals ook die laatste fatale keer. Hij 
wordt door de Duitsers opgepakt 
en gedeporteerd naar concentratie-
kamp Neuengamme waar hij op 17 
november 1944 overlijdt. De enige 
troost voor zijn vrouw en kinderen is 
dat vader Flapper postuum veel lof 
krijgt voor zijn verzetswerk, zelfs van 
Koningin Wilhelmina. Vanzelfspre-
kend is Holke daar nog steeds trots 
op. Maar de vroege dood van zijn 
vader heeft zeker invloed op de rest 
van zijn leven. Nadat zijn broer blijft 
zitten op school attendeert een ken-
nis Holke’s moeder op een strenge 
(kost-)school waar goede resultaten 
worden behaald. Hij en zijn broer 
worden daar naar toe gestuurd, 
omdat moeder wil dat haar kinde-
ren een goede opleiding krijgen. En 
inderdaad, het is een zeer streng 
regime waar Holke echt onder te 
lijden heeft. 

Holkes tante, een kloosterzuster, be-
middelt min of meer in reactionaire 
sfeer en dit resulteert in 1959, Holke 
is dan 15 jaar, in het hertrouwen van 
zijn moeder met een weduwnaar 
uit Gemert die maar liefst 9 kin-
deren heeft. Jammer genoeg gaat 
dit huwelijk niet als erg geslaagd 
de geschiedenis in. Maar zo komt 
Holke wel terecht in het Brabantse 
Gemert. Holkes moeder heeft een 
groot sociaal gevoel, ze biedt hulp 
aan eenieder die dat nodig heeft. 
Deze karaktereigenschap heeft 
Holke ongetwijfeld van haar.
Vervolgens gaat hij naar de kost-
school in Azelo (bij Hengelo) en 
daarna naar het Canisius College, 
in die tijd een Jezuïetencollege met 
een internaat. Als hij deze opleiding 
met goed gevolg heeft afgerond gaat 
hij rechten studeren in Nijmegen, 

maar beëindigt deze studie vroeg-
tijdig omdat deze richting hem niet 
echt ligt. Dan moet hij 21 maan-
den in militaire dienst en komt in 
1965 terecht bij de geneeskundige 
troepen. Hij zwaait af en krijgt in 
1968 een baan bij de Amro bank in 
Helmond. In deze periode leert hij 
RoseMarie kennen. Ze trouwen in 
1969 en vestigen zich in Helmond. 
Holke gaat langzaam zijn eigen weg 
in de geest van zijn ouders, dapper, 
zeer actief en hij neemt nooit een 
blad voor de mond.

Van 1973-1977 is hij bij zijn werkge-
ver chef reisadviseur en organiseert 
voor Amro-Neckermann groepsrei-
zen voor ouderen naar Spanje.
Vervolgens wordt hij, als buitenland-
specialist, gevraagd te gaan werken 
in Brabant/Zeeland/Limburg. Vanuit 
de aandacht voor buitenlandse 
transacties bezoekt hij alle kantoren 
en klanten. In 1976 gaat hij werken 
voor het hoofdkantoor van de Amro 
Bank in Amsterdam en vanaf 1981 
werkt hij voor kantoren in het bui-
tenland. Daardoor bezoekt hij een 
groot aantal landen en informeert 
Nederlandse kantoren ter plaatse 
hoe zij de dienstverlening kunnen 
bevorderen met een nieuw eigen 
buitenlands netwerk. Hij organiseert 
verschillende seminars met als 
onderwerp Internationale Handel. 
Hoogtepunt is een seminar tussen 
een top panel in Tokyo met een 
Nederlands panel via een satel-
lietverbinding op groot scherm te 
volgen. Dat is in 1984 nog nooit door 
niemand gedaan.
Op een gegeven moment heeft hij 
het reizen wel gezien en wil wat 
meer rust in zijn leven. Hij stapt 
in een familiebedrijf, waar hij in 
1990 mee stopt en verder gaat met 
marketing en advies in Tsjecho-Slo-
wakije. Na de splitsing tussen beide 
landen houdt hij zich bezig met 
de verkoop van onroerend goed, 
hoofdzakelijk in Tsjechië en beperkt 
tot Slowakije.

Na zijn pensionering, komt hij op 
67-jarige leeftijd samen met zijn 

RoseMarie wonen op een appar-
tement in Brandevoort. Hij voelt 
zich nog veel te vitaal om achter de 
geraniums te zitten. Hij vind dan de 
tijd om zijn sociaal gevoel in praktijk 
te brengen en wordt de voorvechter 
van de belangen van de senioren. 
Van zichzelf zegt hij:”Ik ben dat lasti-
ge mannetje uit Helmond. Ik trek mij 
dingen aan, onrecht, dáár kan ik niet 
tegen”. En verder : “Ouderen zijn de 
sluitpost van de samenleving.” .
Hij meldt zich aan bij de Wijkraad 
waar hij gedurende zo’n drie jaren 
aan deelneemt. Richt Senioren 
Brandevoort op, waar alle vijftigplus-
sers aan kunnen deelnemen. Hier 
worden door senioren verschillende 
initiatieven ontplooit. Om er maar 
een paar te noemen: de woens-
dag koffie-ochtend, het geven van 
rondleidingen door De Veste. Hij 
organiseert lezingen met onderwer-
pen die belangrijk zijn voor ouderen 
en is medeoprichter van Verontruste 
Ouderen www.verontrusteouderen.nl 
Hij houdt de vinger aan de pols 
waar het gaat over politieke ontwik-
kelingen op het gebied van de zorg 
en pensioenen en schuwt hierbij de 
media (TV, Facebook en krant) niet. 
Hij is lid van Huurderbelangenver-
eniging De Vaart. Ook is hij actief 
lid van het CDA en kring bestuurder 
van de Katholieke Bond Ouderen in 
Helmond.
Wat hij het liefste zou zien is dat hij 
mede hierdoor verschillende groe-
peringen in de samenleving dichter 
naar elkaar toe kan brengen en de 
positie van ouderen kan verbeteren, 
want daar mag volgens hem wel het 
een en ander aan gebeuren. Ook 
de groeiende tegenstelling tussen 
jong en oud is hem een doorn in 
het oog.

Mensen als Holke zijn onmisbaar in 
een wijk als de onze en wij zijn hem 
dan ook zeer dankbaar voor zijn 
inzet. Een Brandevoorter uit Slagha-
ren, een bijzonder mens! n

tekst: Marga Dobma

foto: Rianne van Lierop
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maak kansop een gratiscadeaubon

Albert Heijn
Bakkerij ‘t Bakkertje 
Boutique 4More 
Cafetaria Brandevoort
Canton
Cappadocia
Domino’s
Fashion Dion 
Freestyle kappers 

Gall & Gall 
Hema
Hip & Co
Jumbo
Kruidvat
Primera
Seringe
Slagerij Vogels
Villa Vesper
Zeeman

Deelnemende winkeliers: 

Hoofdprijs: 1  cadeaubon t.w.v. € 500,00
2e prijs:  1  cadeaubon t.w.v. € 250,00
3e prijs:  1  cadeaubon t.w.v. € 100,00
4e prijs:  3  cadeaubonnen t.w.v. € 50,00
5e prijs: 10 cadeaubonnen t.w.v. € 20,00

Spaar van 1 t/m 30 april kassabonnen voor een bedrag van minimaal € 150,- , 
doe deze in de beschikbare envelop en deponeer deze in de daarvoor 
beschikbare bussen. Daarmee maakt u kans op een fantastische cadeaubon, 
te besteden bij alle winkels in ons centrum!

500,-

3-5-2017

Win voor Moederdag

adv WCB Moederdag_2017_BC.indd   1 09-03-17   14:03
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Passie voor kruiden
Natuurlijk ontgiften

Je hebt vast weleens gehoord van 
een detox. Maar wat is dat en 
waarom doen mensen het? Detox 
is het verwijderen van gifstoffen uit 
het lichaam.

Je lichaam wordt continu belast 
met schadelijke stoffen. Via de 
lucht met uitlaat- en fabrieksgas-
sen, medicijnen, sigaretten, alcohol, 
cosmetica, voeding en drinkwater, 
maar ook door emotionele vervui-
ling zoals stress of verdriet. Het 
lichaam probeert deze gifstoffen te 
verwerken en uit te scheiden, maar 
dat lukt niet altijd even goed. Er 
blijven dan teveel gifstoffen achter 
in het lichaam. Je wordt lusteloos, 
moe, prikkelbaar, krijgt last van 
slapeloosheid, je darmen worden 
lui of juist overactief, je huid wordt 
vaal of je krijgt last van jeuk of 
eczeem.

Er zijn verschillende manieren om 
je lichaam te reinigen zoals vasten, 
sapkuren en darmspoelingen. Som-
mige ervan zijn heel extreem en 
vaak hebben ze geen blijvend ef-
fect, omdat je na de detox je oude 
levensstijl voortzet. Maar het kan 
ook anders. Een veilige manier van 
ontgiften is je lichaam reinigen met 
natuurlijke voeding (pure onbe-
werkte producten zonder kunstma-
tige toevoegingen en geraffineerde 
suiker en vol voedingsstoffen) 
ondersteund door reinigende krui-
den. Het doel van deze manier van 
reinigen is je lichaam te ontgiften 
door het ontgiften van je voedings-
patroon. Wat er niet aan gifstoffen 
binnenkomt, hoeft er ook niet uit.

Met natuurlijke voeding en reini-
gende kruiden ondersteun je het 
natuurlijke schoonmaakproces van 
het lichaam. Je stimuleert het losla-
ten van afvalstoffen via de darmen, 
nieren en huid en je stimuleert de 
lever om meer afvalstoffen uit het 
bloed te halen.

Bij een detox is naast natuur-

lijke voeding ook natuurlijke 
lichaamsverzorging, bewe-
ging, ontspanning en men-
taal detoxen belangrijk.

Het voorjaar is de tijd 
om je lichaam eens 
extra te reinigen. Be-
paalde voorjaarsplanten 
reinigen je lichaam van 
binnen doordat ze de 
uitscheidingsorganen sti-
muleren. Zo zijn er kruiden 
die:

• bloedzuiverend werken en de  
 afvoer van afvalstoffen via de
 nieren bevorderen, zoals berk,
 brandnetel en paardenbloem;
• de ontgifting door de lever stimu- 
 leren, zoals paardenbloem, pe 
 permunt en rozemarijn; 
• de darmflora ondersteunen, zoals  
 daslook en kamille; 
• de darmen ontslakken, zoals
 haverzemelen, lijnzaad en vlo 
 zaad (psyllium); 
• de spijsvertering bevorderen,
 zoals citroenmelisse, daslook,
 duizendblad, kamille, engelwortel,
 pepermunt, rozemarijn en venkel; 
• of zweetbevorderend werken
 zoals lindebloesem en vlierbloe-  
 sem.

Sommige kruiden kun je bijvoor-
beeld persen tot heilzame sappen, 
verwerken tot tincturen (aftreksel 
van het kruid in alcohol), in krui-
dentheeën of gerechten.

Brandnetelthee (recept) 
Heel eenvoudig is de bereiding van 
brandnetelthee. Hiervoor gebruik 
je de jonge toppen van de grote of 
kleine brandnetel. Overgiet 2 tot 4 
gram bladeren met 150 ml kokend 
water. Laat het 10 minuten trekken. 
Zeef het en drink het aftreksel als 
thee. Voor een reinigingskuur drink 
je gedurende 2 weken, 3 kopjes per 
dag. De kuur stimuleert de nieren, 
activeert alle spijsverteringsorganen 
en voorziet het lichaam van vita

  

minen en mineralen.

Bij zwangerschap, borstvoeding, 
hart- en nierlijden wordt het gebruik 
van grote hoeveelheden brandnetel 
afgeraden.

Ben je nieuwsgierig geworden naar 
het gebruik van kruiden? In de vol-
gende Brandevoorter Courant gaat 
Passie voor kruiden over: EHBO/
huisapotheek met kruiden.

Even voorstellen
Wendie Linders is herborist (krui-
dendeskundige). Ze heeft een 
passie voor de natuur, biologisch 
moestuinieren en gezond en lek-
ker eten. Het telen, verwerken en 
gebruiken van kruiden sluit hierbij 
mooi aan. Ze laat mensen kennis-
maken met de brede toepasbaar-
heid van kruiden. Van voedings- en 
gezondheidsbevorderend middel 
tot het gebruik van kruiden in de 
aromatherapie en huidverzorgings-
producten. n

tekst: Wendie Linders

foto: Rianne van Lierop
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Het Koetshuis en
BEE DIFFERENT

de perfecte match om uw woondroom
werkelijkheid te laten worden

Robert van Hest is geboren op 22 
december 1971 in Geldrop. Op 23 
jarige leeftijd besluit hij voor zichzelf 
te beginnen nadat hij als vertegen-
woordiger in de meubelbranche 
werkzaam was. Hij start dan Het 
Koetshuis. Deze oude nostalgische 
naam staat voor een modern, niet 
grootschalig bedrijf. Door de grote 
vraag van klanten bekwaamt hij 
zich steeds verder in maatwerk 
meubelen. Met als specialisatie 
Kamers En Suite. Het Koetshuis is 
gevestigd aan De Spaarpot 38d in 
Geldrop. Op de begane grond is de 
werkplaats. Met een machinepark 
dat onlangs helemaal gemoder-
niseerd is, kan Robert nog beter 
leveren wat klanten zelf graag wil-
len. Robert kan heel goed adviseren 
en jouw droominterieur is wat je 
krijgt. Op de eerste verdieping is het 
kantoor van het bedrijf gevestigd.

Jenny Smets is al 30 jaar de part-
ner van Robert en samen hebben 
ze een zoon. Deze is bijna 9 jaar 
oud en zit op de basisschool in 
Brandevoort.
Na haar afstuderen als architect 
aan de TUE heeft Jenny in deze 
functie èn als projectleider gewerkt 
bij verschillende bureaus. In deze 
banen heeft ze ook een aantal 
grote projecten mogen ontwerpen 
en uitvoeren zoals scholen, huizen-
blokken, brandweerkazernes en een 
vrouwenopvang. Hierdoor heeft ze 
heel veel ervaring opgedaan. Een 
jaar geleden is Jenny voor zichzelf 
begonnen met een architectenbu-
reau; BEE DIFFERENT | architectuur 
& realisatie.
Bij haar bedrijf draait het om de 
klant. Zij weet de wensen voor 
bouw of verbouw te verbeelden in 
prachtig betaalbare ontwerpen. Zij 

luistert en hoort vaak meer dan wat 
de klant haar vertelt.

Sinds enige tijd werkt ze samen 
met Robert en daardoor hebben 
beide bedrijven meer mogelijkhe-
den gekregen. Jenny benadert de 
plannen van klanten vanuit een 
creatieve hoek om vervolgens, 
na goed overleg, de uiteindelijke 
wensen in een ontwerptekening 
gestalte te geven. Robert weet deze 
vervolgens met veel aandacht en 
vakmanschap te realiseren.

Door hun samenwerking kunnen zij 
nu veel meer dromen van klanten 
realiseren van een maatwerk kast 
tot complete woningen met in-
richting. Bijna niets is onmogelijk. 
Helderheid en duidelijkheid staan 
hoog in het vaandel. De gedetail-
leerde uitwerking is daarbij in goede 
handen en wat de variatie in de 
producten betreft; die gaat van 
kamers en suite, badkamermeube-
len, bibliotheek kasten, inloopkas-
ten tot aan complete moderne of 
nostalgische keukens, die ook door 
het bedrijf zelf worden geplaatst. 
Hierdoor heeft de opdrachtgever te 
maken met één aanspreekpunt.

Na afronding van een project 
worden Robert en Jenny door hun 
klanten beloond met zeer positieve 
beoordelingen, die niet alleen op 
werkspot.nl maar ook op markt-
plaats.nl worden geuit. Soms heeft 
Jenny projecten waarbij Robert 
ingeschakeld wordt of vice versa. 
Zo is er een hele mooie, creatieve 
wisselwerking mogelijk.

Momenteel zijn Jenny en Robert 
bezig met een grotere werkplaats 
annex bedrijfsruimte. Echter willen 

beide bedrijven wel in dezelfde 
omgeving blijven zodat de weg naar 
deze twee enthousiaste onderne-
mers ook in de toekomst snel is 
gevonden.

Het Koetshuis te vinden op de 
website: www.het-koetshuis.nl
telefoonnummmer: 06 50 84 97 80

Bee-Different architectuur en rea-
lisatie is te vinden op de website: 
www.bee-different.nl
telefoonnummer: 06 48 36 93 19

Robert en Jenny willen ook de 
mensen uit Brandevoort helpen 
met hun woonwensen. Op een 
leuke manier willen zij jou onder-
steunen om jouw persoonlijke 
woonwensen vorm te geven. Met 
veel vakmanschap en professionali-
teit ontstaan zo de mooiste droom-
interieurs/woningen, passend 
bij jou.

Hun toekomstdroom is om wonen 
en werken te kunnen combineren 
en zich nog veel meer te richten op 
totaalprojecten; het ontwerpen van 
woningen en deze woningen ook 
compleet inrichten. n

Ook interesse in een ondernemersverhaal?
Neem contact op met 

advertenties@brandevoortercourant.nl.

tekst: Marga Dobma

foto: Vincent Knoops
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Ecozone eind 2017 klaar! 

Er wordt alweer een aantal maanden driftig op en neer gereden met shovels in de Ecozone en 
tractoren voeren plankgas grond af. Zodra het weer het toelaat wordt er hard gewerkt.

Eind 2017 is de groene ring om het stadse hart van Brandevoort (De Veste) helemaal af.
De Ecozone is dan een aaneengesloten groene open plek met waterpartijen waar mensen kun-

nen wandelen, skaten of gewoon lekker kunnen zitten en genieten van de natuur.
Kinderen kunnen er heerlijk ravotten en avontuurlijk spelen.

De kaart op deze pagina geeft een prima impressie hoe het er uiteindelijk uit gaat zien.
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Humor in de wijk 
Comedy Club en zwetsavonden goed bezocht

De Comedy Club
Comedy Club Brandevoort is een 
initiatief van Ankie Puts en Tim Go-
ditiabois. Het idee is geboren aan 
de bar van wijkhuis ’t BrandPunt 
met de vraag van Tim of er plek 
zou zijn voor comedy in ’t Brand-
Punt. Natuurlijk! In Brandevoort 
mag er ook gelachen worden…

Elke clubavond zorgt presentator 
Tim Goditiabois voor een afwis-
selend programma met een mooie 

mix van Neder-

landse en Belgische comedians. 
Wie er optreedt, maken ze niet 
bekend. Op die manier is het elke 
avond een verrassing.

Het podium wordt omgebouwd 
in een black box en de zaal wordt 
knus gemaakt met kleine tafeltjes 
tussen de stoelen zodat je ook een 
drankje mee kunt nemen. Gezel-
ligheid troef en ook na afloop is er 
ruimte om nog heerlijk na te lachen 
en na te praten in het theatercafé. 
Iedereen is welkom, of je nu in 
Brandevoort woont, in de omrin-
gende dorpen of op bezoek bent in 
Helmond. Zelfs mensen uit Eind-

hoven mogen binnen!

De oprichters
Tim Goditiabois is 

een uit België 
afkomstige 

cabaretier 
die sinds 

2012 in 
Bran-

de-
voort 

woont. Hij won met zijn duo ‘Ter 
Bescherming van de Jeugd’ in 2007 
het CabaretESK festival in Eind-
hoven en in 2008 het prestigieuze 
Leids Cabaretfestival. Zijn debuut-
voorstelling ‘Het beste van…’ werd
opgenomen in het Koningsthea-
ter in Den Bosch en een verkorte 
versie werd uitgezonden op VARA 
NPO 3 en HumorTV.

Ankie Puts is vrijwilliger in wijkhuis 
’t BrandPunt. In 2015 werd ze verko-
zen tot Brandevoorter van het jaar. 
Ze organiseert diverse evenemen-
ten voor de wijk. Bij de Comedy 
Club zorgt ze voor de praktische 
organisatie, de communicatie en de 
marketing.

Mijn ervaring
Ik heb de Comedy Club zelf be-
zocht op 28 januari 2017 en was 
aangenaam verrast. De zaal was 
uitverkocht, ik had de 2 laatste 
kaarten, en de sfeer zat er goed in.

Als eerste cabaretier kwam Berit 
Companjen op het podium. De ge-
zellige, ‘volslanke’ dame uit Leiden 
neemt ons mee in haar leven dat 
op zijn minst ongewoon genoemd 
mag worden. Met de nodige zelf-
spot krijgt ze al snel het publiek 
op haar hand en de sfeer komt er 
goed in.

Jeron Dewulf mag daarna zijn 
droge Vlaamse humor op ons 
afvuren. Ook hij is niet de meest 
slanke mens op aarde, maar ook 
Jeron maakt daar vooral op een 
leuke manier gebruik van: “Ze zeg-
gen wel eens dat goed gereedschap 
onder een afdakje moet hangen, 
maar denk nou maar niet dat het 
allemaal niet nat wordt onder de 
douche. Deze buik loopt gewoon 
rond naar beneden”. Waarop een 
vrouw uit het publiek in onvervalst 
Helmonds roept “dè ge van unne 
goeie vent noit un ons te vul hèt”. 
De gehele act is de gezellige Vla-
ming overigens uitstekend in staat 

Berit Companjen
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de interactie met de zaal aan te 
gaan. Voor mij wel het hoogtepunt 
van de avond.

Als laatste stuitert Thomas Smith 
binnen. Hij heeft er al een optre-
den op zitten in Sint Anthonis 
en komt wat gehaast binnen en 
komt daardoor wat moeizaam 
op gang. De bijna te overdreven 
Smith vormt een enorm contrast 
met de relaxte Jeron Dewulf en 
krijgt eigenlijk geen moment echt 
voet aan de grond bij het Brande-
voortse publiek. Jammer, want zijn 
verhaal was op een aantal punten 
best grappig.

De eerstvolgende Comedy Club 
is op 20 mei 2017 en ik kan ieder-
een aanraden een kijkje te komen 
nemen. Je hebt sowieso een leuke 
avond en je wordt zeer zeker aan-
genaam verrast!

Zwetsavonden
De zwetsavonden worden georga-
niseerd door Stichting Brandevoort 
in Actie samen met C.S. de Bran-
deliers. Dit jaar waren er 3 avonden 
en een zwetsmiddag voor 50+ers. 
Ikzelf was aanwezig op zaterdag
4 februari. Op deze avond pas-
seerden 2 muzikale acts de revue 
en maar liefst 4 tonpraters. De acts 
waren onder andere van Christel 
van den Dungen als Manon van de 
autowassalon, Peter van der Maas 
als eigenaar van een relatiebemid-
delingsbureau, Arian Compen als 
gynaecoloog, Rob van Elst 
als Dik Tari de

dierenarts en het 
10-koppig gezel-
schap Zes Kir Nix.

Zes Kir Nix was heel verrassend 
met een mix van muziek en elkaar 
rap opvolgende verkleedpartijen, 
door op een vernuftige manier met 
kartonnen kledij om te gaan. Origi-
neel en erg grappig!
Peter van der Maas probeerde 
vooral zijn ‘eigen vrouw Bets’ te 
slijten aan het publiek en las tus-

sendoor wat ‘kandidaten’ voor 
uit zijn kaartenbak: “Vrouw 

met roos………….. zoekt 
man met tuintje”. 

Verder veegt hij de 
vloer aan met 

mensen die een 
relatie zoe-
ken voor de 
inhoud: “Als 
schoonheid 
van binnen 
zit, waarom 
staan er dan 
geen rönt-
genfoto’s in 

de Playboy?”

Rob van Elst 
kreeg als dieren-

arts de lachers het 
meest op zijn hand. 

Sommige gasten kwa-
men echt niet meer bij en

kregen de slappe lach, wat de 
feestvreugde verder verhoogde. “Er 
kwam een klein jongetje bij mij en 
die zei: ‘mijn kameleon is kapot’, 
‘dat weet ik’ zei ik ‘want ik zie hem’.” 
Vervolgens haalt Rob een leeg 
tuigje tevoorschijn en zegt “Kijk, hij 
doet het weer, hij past zich meteen 
aan aan de kleur van het podium”.

De zaal is feestelijk aangekleed, we 
zitten zoals het hoort aan lange 
tafels en de obers lopen druk heen 
en weer om alle gasten op tijd van 
een natje en een droogje te voor-
zien. De band PIAS, Play It Again 
Sam, uit Eindhoven is aanwezig 
en tussen de acts door speelt het 
orkest op een carnavaleske wijze 
verschillende moderne nummers. 
Al met al een zeer geslaagde en 
gezellige avond, die mij heeft doen 
besluiten om volgend jaar zeker 
weer een zwetsavond mee te pik-
ken! n

tekst: Peter Nouwen

foto’s: Heba Mashhour

Thomas Smith

Jeron Dewulf



WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars

VER
KOC

HT

Rubeemden 26

5706 NA TE Helmond

vraagprijs € 324.000 k.k.

VER
KOC

HT

Moerkensbeemden 41

5706 NV TE Helmond

vraagprijs € 499.000 k.k.

VER
KOC

HT

Stepekolk-Oost 70

5706 LA TE Helmond

vraagprijs € 499.000 k.k.

VER
KOC

HT

Rodenburg 7

5706 LX TE Helmond

vraagprijs € 650.000 k.k.

VER
KOC

HT

Biesveldje 5

5706 KT TE Helmond

vraagprijs € 238.000 k.k.

VER
KOC

HT

Iekendonksevoort 25

5706 HH TE Helmond

vraagprijs € 225.000 k.k.

Door onze unieke manier van presenteren zowel digitaal als ook tijdens de bezichtigingen, mijn groot netwerk 
en actieve aanpak verkoop ik alleen al dit jaar binnen Brandevoort 10 woningen en koop ik namens mijn 
klanten ook nog eens 2 woningen aan. Wij hebben dus de koper ook voor uw woning. 

Momenteel hebben we ook een zeer interessante aanbieding... 




Bent u benieuwd naar de verkoopmogelijkheden van uw woning? Wilt u weten wat de waarde is? 

Graag kom ik bij u langs.

Uw wijkspecialist:


Ruud Hesen

06 533 01 994

Vind ons ook op:
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Nachtfietsen
opwindend en waanzinnig gaaf

“In het donker is het bos heel mooi, je ziet veel wild en het geeft ook een extra dimensie aan de be-
leving van het mountainbiken!” Aan het woord is Albert Heuver, 45 jaar en wijkbewoner sinds 2003. 

Hij vertelt enthousiast over zijn bijzondere hobby, die min of meer uit nood geboren is.

Te vroeg donker
“In 2007 ben ik wat fanatieker gaan 
mountainbiken met mijn maat 
Arthur, maar helaas kwam het er 
niet altijd van in het weekend, we 
gingen in de zomer dan regelmatig 
nog ’s avonds fietsen, maar in de 
winter werd dat natuurlijk lastiger”. 
Albert is getrouwd met Cécile en 
vader van 3 dochters; Carlijn (14), 

Eugenie (12) en Bernice (10). “De 
weekenden staan dan ook meestal 
in het teken van het gezin en de 
hobby’s of de sporten van de kin-
deren”, licht hij toe. “We kwamen in 
de zomer echter ook nog wel eens 
net te laat terug uit de bossen en 
Arthur en ik besloten allebei een 
sterke koplamp te kopen, zodat we 
ook in het donker terug zouden 

kunnen fietsen”. Albert laat mij zijn 
lamp zien, die het formaat heeft 
van een compacte en stijlvolle 
koplamp, maar het licht heeft van 
een gemiddelde bouwlamp. Op de 
site van de fabrikant zie ik dat de 
lamp in staat is om tussen de 15 
en de 600 lumen af te geven. Ter 
vergelijking, een schemerlamp heeft 
ongeveer de helft! u



Word je deze week lid?

sport dan tot 1 mei GRATIS en betaal niet voor je startpakket!

Geniet een week lang van onbeperkt sporten 
tijdens onze Open Huis Week!

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

Zaterdag 1 tot en met vrijdag 7 april

OPEN
HUIS
WEEK

Voor meer informatie: www.debrugactive.nl
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Klusvrouwen via
Het Ambachtshuis Brabant 

Ambachten maken wezenlijk deel 
uit van de Nederlandse economie. 
Ze worden beoefend door bijna 
1 miljoen Nederlanders. De kennis 
van al die ambachten behouden, 
doorgeven en zo goed mogelijk be-
nutten: dat is waar Het Ambachts-

huis Brabant voor staat. Zo heeft 
Het Ambachtshuis Brabant al een 
aantal klusvrouwen opgeleid. Deze 
vrouwen klussen op professioneel 
niveau in en rond het huis. Con-
structiewerk dat doorgaans door 
aannemers wordt uitgevoerd, valt 

buiten de orde van het opleidings-
programma. De opleiding wordt 
gegeven door ervaren vakdocenten 
uit de kluspraktijk.
Kluswerk voor de particuliere markt 
staat in de opleiding centraal. Te 
denken is aan: schilderen, houtre-
novatie binnen en buiten, wand-
bekleden (zoals o.a. behangen), 
kitten, elektra, timmerwerk, meubel-
montage, ophangen en bevestigen, 
loodgieterswerk en tuinonderhoud. 
Deze vakopleiding wordt afgesloten 
met een eindexamen onder leiding 
van een onafhankelijke examen-
commissie.
Ook voor de bewoners van Bran-
devoort is het heel interessant te 
weten dat u deze gecertificeerde 
klusvrouwen kunt inhuren voor 
allerlei klussen die vallen binnen 
genoemde werkzaamheden tegen 
een redelijke prijs.

Voor meer informatie omtrent de 
klusvrouwen kunt u contact opne-
men met Liesbeth Neef
info@klusvrouwenbrabant.nl n

tekst: Marga Dobma

tekst: Peter Nouwen

foto: Vincent Knoops

Huilende wolven
De geboren Arnhemmer gaat 
verder: “We gaan nu iedere week 
wel een keer ’s avonds fietsen en 
inmiddels is nog een derde lief-
hebber aangesloten. Goede vriend 
Martin fietst ook heel regelma-
tig met ons mee. We vertrekken 
meestal om 20.00 uur en zijn dan 
tegen 22.00 uur terug. Wat zo gaaf 
is aan in het donker rijden, is dat je 
veel vaker wild tegenkomt. We zien 
regelmatig reeën, heel veel konijn-
tjes en af en toe zelfs een vos. Ze 
komen zeker in de schemer heel 
dichtbij”. Ook de omgeving is soms 
bijna surrealistisch in het donker. 
De mannen gaan vaak naar de 
Strabrechtse Heide, daar is het wat 
meer open en ook de Gulberg is 
een favoriete plek. Bovenop de berg 
heb je een geweldig uitzicht over 
Eindhoven, Brandevoort en over 
Dierenrijk: “We horen vanuit het 
park regelmatig leeuwen brullen en 

wolven huilen, dat maakt het extra 
mooi en bijzonder als je bovenop 
de Gulberg staat”, vertelt Albert. Als 
je daarentegen in het pikkedonker 
door de dichte bossen van Lierop 
op Stiphout fietst met niks dan het 
schijnsel van je lamp, dan heb je 
net het gevoel dat je in de film ‘The 
Blairwitch Project’ bent beland. Dat 
is een best een beetje spooky”.

The Blairwitch Project
Voor de niet-kenners, The Blair 
Witch Project is een Amerikaanse 
mystery- en horrorfilm uit 1999 
van Daniel Myrick. De film kan ook 
worden beschreven als een moc-
kumentary, een in scène gezette 
documentaire. The Blair Witch 
Project had in totaal een budget 
van 22.000 dollar, maar bracht 
bijna 250 miljoen dollar op. Het is 
daarmee een van de succesvolste 
low-budget films ooit. Wat bijdroeg 
aan het succes is dat voordat de 

film werd uitgebracht, verhalen over 
de Blair Witch over usenet wer-
den verspreid wat het realiteitsge-
halte van de film deed stijgen: ‘The 
scariest movie of all time is a true 
story’.

Van nood naar hobby
Inmiddels is het rijden in het 
donker bijna verslavend geworden. 
Albert die in het dagelijks leven 
controller is bij werkgever Philips, 
gaat verder “We vertrekken ook in 
de zomer regelmatig later om het 
effect van de donkere bossen te 
kunnen ervaren. Ik ga overdag heel 
soms nog wel eens in mijn eentje, 
maar met Arthur en Martin zoeken 
we toch vooral de donkere avonden 
op”. Wat uit nood ontstond, is nu 
een grote hobby geworden! n
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Gezondheidscentrum
Brandevoort
De Plaetse 98B, Helmond
T: 0492 - 504712
M: 06 - 46012212

• Praktijk met twee  
 enthousiaste en ervaren 
 verloskundigen.

• Overdag en ‘s avonds  
 spreekuur.

• Echoscopie in eigen  
 praktijk.

• Informatieavonden  
 in samenwerking met 
 JIJWIJ.

• Kinderwensspreekuur.

• Werkzaam in de   
 gemeentes Helmond  
 en Mierlo.

www.deinstallatieman.nl

Cijnsbeemden 2  •  5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76  •  E-mail: info@deinstallatieman.nl

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a. 
 • Service & onderhoud cv
 • Airco systemen
 • Waterontharders
 • Complete badkamers
 • Loodgieterswerkzaamheden
 • Duurzame energie

Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mr. R.P.V.W. Willems

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

DEUREN OPEN 19:30 - 22:30 // ENTREE -  € 5
ZAAL ADELAARS

H O O F D S T R A A T  1 3 7
5 7 0 6  A L  / /  M I E R L O - H O U T

APRIL
12

LOTERIJ  
GOODIEBAG

LOTERIJ  
GOODIEBAG

INCLUSIEF
LOTERIJ  

GOODIEBAG
& MODESHOW

EVENT
& FLAIR

FASHION
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Spek je clubkas met de

Rabobank Clubkas Campagne
Brandevoort kent een bloeiend verenigingsleven. De tientallen (sport-)clubs, stichtingen en

verenigingen zetten zich in om van de wijk een plek te maken waar het niet alleen fijn wonen,
maar ook goed vertoeven is. Met de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Helmond

krijgen al die verenigingen de kans om hun clubkas te spekken. 

Rabobank Helmond heeft het 
huidige sponsorbeleid tegen het 
licht gehouden. Clubs die bankie-
ren bij de bank kunnen vanaf nu 
een bijdrage verdienen door deel te 
nemen aan de Rabobank Clubkas 
Campagne. “De hoogte van het be-
drag hangt af van het aantal stem-
men dat de club krijgt.” Aan het 
woord is Marleen van Engelen van 
Rabobank Helmond. “Alle clubs die 
bankieren bij Rabobank Helmond 
komen in aanmerking voor een 
donatie*. Het bedrag dat ze krijgen 
staat echter niet meer vast. Het is 
afhankelijk van het aantal stem-
men dat ze krijgen van onze leden. 
We dagen clubs dan ook uit om 
campagne te voeren en iedereen 

op te roepen om te gaan stemmen. 
Want: hoe meer stemmen je bin-
nenhaalt, hoe hoger het geldbedrag 
voor je club.”

In totaal is er 100.000 euro be-
schikbaar. De leden van Rabobank 
Helmond bepalen vervolgens hoe 
dat geld wordt verdeeld. Marleen 
legt uit: “Onze leden brengen tus-
sen 6 en 30 april ieder 5 stemmen 
uit op 5 verschillende clubs. Aan 
het einde van de stemperiode wor-
den de uitgebrachte stemmen bij 
elkaar opgeteld. Zo wordt duidelijk 
welk bedrag iedere club ontvangt.” 
De nieuwe manier van donatie past 
bij de coöperatieve gedachte van 
de bank. “Wij vinden het belangrijk 

om de clubs te ondersteunen, nu 
en zeker ook in de toekomst. Het is 
echter aan onze leden om te bepa-
len hoe het geld wordt verdeeld.”

Scouting Brandevoort is één van de 
verenigingen die meedoen aan de 
Rabobank Clubkas Campagne. “En 
we gaan ook écht ons best doen 
om een mooi bedrag binnen te 
halen”, vertelt Marc Fleskens, voor-
zitter van Scouting Brandevoort. 
De vereniging viert dit jaar haar 
15-jarig bestaan. “En dat gaan we 
in juni groots vieren. Die eventuele 
extra inkomsten komen dan goed 
van pas.” Marc kan zich vinden 
in de nieuwe sponsoraanpak van 
Rabobank Helmond. “Verenigingen 
die een grote achterban hebben, 
worden op deze manier beloond.”

Harry Elzendoorn, voorzitter van 
SV Brandevoort sluit zich daarbij 
aan. “Dit is wat mij betreft de meest 
democratische manier om spons-
orgeld te verdelen.” Hij bezint zich 
nog op een goede aanpak. “Het 
loont om je als vereniging te profi-
leren. We denken aan een actie op 
social media en een moment op 
zaterdag of zondag, als ons club-
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G-voetbal of aan het investeren in 
het opleiden van mensen.”
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Sandra van Hoeck mogen dat doen 
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feestje worden!”

*Clubs moeten voldoen aan de voor-
waarden van de Rabobank Clubkas 
Campagne. n 
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Er zijn verschillende systemen ontwikkeld die 

toepassingen van zonne-energie in vrijwel ieder 

dak mogelijk maken. Ben je bezig met plannen 

voor nieuwbouw? Denk dan zeker eens na over 

indak zonnepanelen. De meerprijs wordt namelijk 

bijna opgeheven doordat je geen dakpannen meer 

hoeft te kopen en plaatsen. Het toppunt van 

esthetica in zonnepanelen is een indaksysteem in 

combinatie met Dunne fi lm zonnepanelen. Omdat 

deze panelen geen losse zonnecellen bevatten zijn 

ze minder opvallend op het dak en hebben ze een 

veel mooiere uitstraling dan de bekende kristallijne 

panelen. Ook niet onbelangrijk: deze dunne fi lm 

panelen hebben gemiddeld 10% meer opbrengst 

dan reguliere zonnepanelen. Daarnaast zijn ze zijn 

goedkoper in aanschaf en waardoor ze een 

aanzienlijk kortere terugverdientijd hebben. 

Dankzij het ‘slanke’ uiterlijk van de dunne fi lm 

zonnepanelen zijn deze panelen perfect geschikt 

voor indak montage.

De markt voor zonne-energie heeft zich in 

een hoog tempo ontwikkeld. Het laatste 

jaar groeit ook de vraag naar indak-

systemen voor zonnepanelen. Doordat particu-

lieren de BTW op een systeem terugkrijgen, kiezen 

steeds meer mensen ervoor om dit voordeel te 

investeren in het iets duurdere indak-systeem. 

Vorig jaar werden door Pure Solar al een 

aantal van deze indaksystemen gerealiseerd, 

in 2015 neemt de vraag onverminderd toe. 

Bij de eerste generatie zonnepanelen was er 

vaak amper aandacht voor de esthetiek. De 

panelen sprongen te veel in het oog en lagen 

vaak als tetris-blokken verdeeld over het dak. 

Die tijd was met de komst van de mono 

kristallijne (zwarte) panelen wel voorbij. Met de 

zogenaamde dunne fi lm (CIGS) panelen is daar 

nog een extra stap in gezet, maar nu breekt een 

nieuwe fase aan. Zonne-energie moet niet alleen 

nuttig zijn, maar ook passen bij de uitstraling van 

je huis. De integratie van zonne-energie in het 

dak van de woning zorgt ervoor dat het uiterlijk 

van je huis geen geweld wordt aangedaan. 

PANELEN ALS DAKPANNEN
De zonnepanelen worden in het dak direct 

op de tengels of panlatten van het dak en 

het dakbeschot gemonteerd. De panelen 

dienen als het ware als vervanging voor de 

dakpannen. Op de plaats waar dakpannen 

zijn verwijderd, wordt eerst een kunststof 

onderlaag aangebracht om lekkage en 

condenswater te voorkomen. Vervolgens 

worden de dakpannen er netjes omheen 

gelegd, zodat de panelen een fraai strak 

afgewerkt geheel vormen met de rest van 

de dakbedekking.

Wellicht heb je wel eens 
nagedacht over zonnepanelen. 

Misschien zag je er wel vanaf 
omdat je panelen op je dak zo 

lelijk vindt. Dat is namelijk voor 
veel mensen een belangrijke 
overweging. Maar wist je dat 

zonnepanelen tegenwoordig ook 
in het dak geïntegreerd kunnen 

worden? Zo wordt duurzame 
energie dus ook stijlvol verpakt. 

PureSolar uit Valkenswaard is 
één van de partijen die al langer 

ervaring hebben met het leggen van 
deze zogenaamde indak-systemen.

Milieuvriendelijk, rendabel én mooi Milieuvriendelijk, rendabel én mooi 

Zonnepanelen
als dakbedekking

Content_Magazine_Juli_Augustus_2015.indd   32-33 24-07-15   14:27



PURE SOLAR
Pure Solar is gespecialiseerd in enkel en alleen 
zonnepaneelsystemen. Hierdoor kunnen wij 
tegen zeer concurrerende tarieven hoogwaar-
dige service en kwaliteit leveren. PureSolar 
vindt dat een zonnepaneelsysteem maatwerk 
is. Daarom komt eerst een adviseur langs om 
de speci� eke situatie te analyseren, waarna hij 
een op maat gemaakt pakket presenteert. 

John F. Kennedylaan 21K in Valkenswaard 

Tel. 040 - 7600977  

www.puresolar.nl

Er zijn verschillende systemen ontwikkeld die 

toepassingen van zonne-energie in vrijwel ieder 

dak mogelijk maken. Ben je bezig met plannen 

voor nieuwbouw? Denk dan zeker eens na over 

indak zonnepanelen. De meerprijs wordt namelijk 

bijna opgeheven doordat je geen dakpannen meer 

hoeft te kopen en plaatsen. Het toppunt van 

esthetica in zonnepanelen is een indaksysteem in 

combinatie met Dunne fi lm zonnepanelen. Omdat 

deze panelen geen losse zonnecellen bevatten zijn 

ze minder opvallend op het dak en hebben ze een 

veel mooiere uitstraling dan de bekende kristallijne 

panelen. Ook niet onbelangrijk: deze dunne fi lm 

panelen hebben gemiddeld 10% meer opbrengst 

dan reguliere zonnepanelen. Daarnaast zijn ze zijn 

goedkoper in aanschaf en waardoor ze een 

aanzienlijk kortere terugverdientijd hebben. 

Dankzij het ‘slanke’ uiterlijk van de dunne fi lm 

zonnepanelen zijn deze panelen perfect geschikt 

voor indak montage.

De markt voor zonne-energie heeft zich in 

een hoog tempo ontwikkeld. Het laatste 

jaar groeit ook de vraag naar indak-

systemen voor zonnepanelen. Doordat particu-

lieren de BTW op een systeem terugkrijgen, kiezen 

steeds meer mensen ervoor om dit voordeel te 

investeren in het iets duurdere indak-systeem. 

Vorig jaar werden door Pure Solar al een 

aantal van deze indaksystemen gerealiseerd, 

in 2015 neemt de vraag onverminderd toe. 

Bij de eerste generatie zonnepanelen was er 

vaak amper aandacht voor de esthetiek. De 

panelen sprongen te veel in het oog en lagen 

vaak als tetris-blokken verdeeld over het dak. 

Die tijd was met de komst van de mono 

kristallijne (zwarte) panelen wel voorbij. Met de 

zogenaamde dunne fi lm (CIGS) panelen is daar 

nog een extra stap in gezet, maar nu breekt een 

nieuwe fase aan. Zonne-energie moet niet alleen 

nuttig zijn, maar ook passen bij de uitstraling van 

je huis. De integratie van zonne-energie in het 

dak van de woning zorgt ervoor dat het uiterlijk 

van je huis geen geweld wordt aangedaan. 

PANELEN ALS DAKPANNEN
De zonnepanelen worden in het dak direct 

op de tengels of panlatten van het dak en 

het dakbeschot gemonteerd. De panelen 

dienen als het ware als vervanging voor de 

dakpannen. Op de plaats waar dakpannen 

zijn verwijderd, wordt eerst een kunststof 

onderlaag aangebracht om lekkage en 

condenswater te voorkomen. Vervolgens 

worden de dakpannen er netjes omheen 

gelegd, zodat de panelen een fraai strak 

afgewerkt geheel vormen met de rest van 

de dakbedekking.

Wellicht heb je wel eens 
nagedacht over zonnepanelen. 

Misschien zag je er wel vanaf 
omdat je panelen op je dak zo 

lelijk vindt. Dat is namelijk voor 
veel mensen een belangrijke 
overweging. Maar wist je dat 

zonnepanelen tegenwoordig ook 
in het dak geïntegreerd kunnen 

worden? Zo wordt duurzame 
energie dus ook stijlvol verpakt. 

PureSolar uit Valkenswaard is 
één van de partijen die al langer 

ervaring hebben met het leggen van 
deze zogenaamde indak-systemen.

Milieuvriendelijk, rendabel én mooi Milieuvriendelijk, rendabel én mooi 

Zonnepanelen
als dakbedekking

Content_Magazine_Juli_Augustus_2015.indd   32-33 24-07-15   14:27

PURE SOLAR
Pure Solar is gespecialiseerd in enkel en alleen 
zonnepaneelsystemen. Hierdoor kunnen wij 
tegen zeer concurrerende tarieven hoogwaar-
dige service en kwaliteit leveren. PureSolar 
vindt dat een zonnepaneelsysteem maatwerk 
is. Daarom komt eerst een adviseur langs om 
de speci� eke situatie te analyseren, waarna hij 
een op maat gemaakt pakket presenteert. 

John F. Kennedylaan 21K in Valkenswaard 

Tel. 040 - 7600977  

www.puresolar.nl

Er zijn verschillende systemen ontwikkeld die 

toepassingen van zonne-energie in vrijwel ieder 

dak mogelijk maken. Ben je bezig met plannen 

voor nieuwbouw? Denk dan zeker eens na over 

indak zonnepanelen. De meerprijs wordt namelijk 

bijna opgeheven doordat je geen dakpannen meer 

hoeft te kopen en plaatsen. Het toppunt van 

esthetica in zonnepanelen is een indaksysteem in 

combinatie met Dunne fi lm zonnepanelen. Omdat 

deze panelen geen losse zonnecellen bevatten zijn 

ze minder opvallend op het dak en hebben ze een 

veel mooiere uitstraling dan de bekende kristallijne 

panelen. Ook niet onbelangrijk: deze dunne fi lm 

panelen hebben gemiddeld 10% meer opbrengst 

dan reguliere zonnepanelen. Daarnaast zijn ze zijn 

goedkoper in aanschaf en waardoor ze een 

aanzienlijk kortere terugverdientijd hebben. 

Dankzij het ‘slanke’ uiterlijk van de dunne fi lm 

zonnepanelen zijn deze panelen perfect geschikt 

voor indak montage.

De markt voor zonne-energie heeft zich in 

een hoog tempo ontwikkeld. Het laatste 

jaar groeit ook de vraag naar indak-

systemen voor zonnepanelen. Doordat particu-

lieren de BTW op een systeem terugkrijgen, kiezen 

steeds meer mensen ervoor om dit voordeel te 

investeren in het iets duurdere indak-systeem. 

Vorig jaar werden door Pure Solar al een 

aantal van deze indaksystemen gerealiseerd, 

in 2015 neemt de vraag onverminderd toe. 

Bij de eerste generatie zonnepanelen was er 

vaak amper aandacht voor de esthetiek. De 

panelen sprongen te veel in het oog en lagen 

vaak als tetris-blokken verdeeld over het dak. 

Die tijd was met de komst van de mono 

kristallijne (zwarte) panelen wel voorbij. Met de 

zogenaamde dunne fi lm (CIGS) panelen is daar 

nog een extra stap in gezet, maar nu breekt een 

nieuwe fase aan. Zonne-energie moet niet alleen 

nuttig zijn, maar ook passen bij de uitstraling van 

je huis. De integratie van zonne-energie in het 

dak van de woning zorgt ervoor dat het uiterlijk 

van je huis geen geweld wordt aangedaan. 

PANELEN ALS DAKPANNEN
De zonnepanelen worden in het dak direct 

op de tengels of panlatten van het dak en 

het dakbeschot gemonteerd. De panelen 

dienen als het ware als vervanging voor de 

dakpannen. Op de plaats waar dakpannen 

zijn verwijderd, wordt eerst een kunststof 

onderlaag aangebracht om lekkage en 

condenswater te voorkomen. Vervolgens 

worden de dakpannen er netjes omheen 

gelegd, zodat de panelen een fraai strak 

afgewerkt geheel vormen met de rest van 

de dakbedekking.

Wellicht heb je wel eens 
nagedacht over zonnepanelen. 

Misschien zag je er wel vanaf 
omdat je panelen op je dak zo 

lelijk vindt. Dat is namelijk voor 
veel mensen een belangrijke 
overweging. Maar wist je dat 

zonnepanelen tegenwoordig ook 
in het dak geïntegreerd kunnen 

worden? Zo wordt duurzame 
energie dus ook stijlvol verpakt. 

PureSolar uit Valkenswaard is 
één van de partijen die al langer 

ervaring hebben met het leggen van 
deze zogenaamde indak-systemen.

Milieuvriendelijk, rendabel én mooi Milieuvriendelijk, rendabel én mooi 

Zonnepanelen
als dakbedekking

Content_Magazine_Juli_Augustus_2015.indd   32-33 24-07-15   14:27

PURE SOLAR
Pure Solar is gespecialiseerd in enkel en alleen 
zonnepaneelsystemen. Hierdoor kunnen wij 
tegen zeer concurrerende tarieven hoogwaar-
dige service en kwaliteit leveren. PureSolar 
vindt dat een zonnepaneelsysteem maatwerk 
is. Daarom komt eerst een adviseur langs om 
de speci� eke situatie te analyseren, waarna hij 
een op maat gemaakt pakket presenteert. 

John F. Kennedylaan 21K in Valkenswaard 

Tel. 040 - 7600977  

www.puresolar.nl

Er zijn verschillende systemen ontwikkeld die 

toepassingen van zonne-energie in vrijwel ieder 

dak mogelijk maken. Ben je bezig met plannen 

voor nieuwbouw? Denk dan zeker eens na over 

indak zonnepanelen. De meerprijs wordt namelijk 

bijna opgeheven doordat je geen dakpannen meer 

hoeft te kopen en plaatsen. Het toppunt van 

esthetica in zonnepanelen is een indaksysteem in 

combinatie met Dunne fi lm zonnepanelen. Omdat 

deze panelen geen losse zonnecellen bevatten zijn 

ze minder opvallend op het dak en hebben ze een 

veel mooiere uitstraling dan de bekende kristallijne 

panelen. Ook niet onbelangrijk: deze dunne fi lm 

panelen hebben gemiddeld 10% meer opbrengst 

dan reguliere zonnepanelen. Daarnaast zijn ze zijn 

goedkoper in aanschaf en waardoor ze een 

aanzienlijk kortere terugverdientijd hebben. 

Dankzij het ‘slanke’ uiterlijk van de dunne fi lm 

zonnepanelen zijn deze panelen perfect geschikt 

voor indak montage.

De markt voor zonne-energie heeft zich in 

een hoog tempo ontwikkeld. Het laatste 

jaar groeit ook de vraag naar indak-

systemen voor zonnepanelen. Doordat particu-

lieren de BTW op een systeem terugkrijgen, kiezen 

steeds meer mensen ervoor om dit voordeel te 

investeren in het iets duurdere indak-systeem. 

Vorig jaar werden door Pure Solar al een 

aantal van deze indaksystemen gerealiseerd, 

in 2015 neemt de vraag onverminderd toe. 

Bij de eerste generatie zonnepanelen was er 

vaak amper aandacht voor de esthetiek. De 

panelen sprongen te veel in het oog en lagen 

vaak als tetris-blokken verdeeld over het dak. 

Die tijd was met de komst van de mono 

kristallijne (zwarte) panelen wel voorbij. Met de 

zogenaamde dunne fi lm (CIGS) panelen is daar 

nog een extra stap in gezet, maar nu breekt een 

nieuwe fase aan. Zonne-energie moet niet alleen 

nuttig zijn, maar ook passen bij de uitstraling van 

je huis. De integratie van zonne-energie in het 

dak van de woning zorgt ervoor dat het uiterlijk 

van je huis geen geweld wordt aangedaan. 

PANELEN ALS DAKPANNEN
De zonnepanelen worden in het dak direct 

op de tengels of panlatten van het dak en 

het dakbeschot gemonteerd. De panelen 

dienen als het ware als vervanging voor de 

dakpannen. Op de plaats waar dakpannen 

zijn verwijderd, wordt eerst een kunststof 

onderlaag aangebracht om lekkage en 

condenswater te voorkomen. Vervolgens 

worden de dakpannen er netjes omheen 

gelegd, zodat de panelen een fraai strak 

afgewerkt geheel vormen met de rest van 

de dakbedekking.

Wellicht heb je wel eens 
nagedacht over zonnepanelen. 

Misschien zag je er wel vanaf 
omdat je panelen op je dak zo 

lelijk vindt. Dat is namelijk voor 
veel mensen een belangrijke 
overweging. Maar wist je dat 

zonnepanelen tegenwoordig ook 
in het dak geïntegreerd kunnen 

worden? Zo wordt duurzame 
energie dus ook stijlvol verpakt. 

PureSolar uit Valkenswaard is 
één van de partijen die al langer 

ervaring hebben met het leggen van 
deze zogenaamde indak-systemen.

Milieuvriendelijk, rendabel én mooi Milieuvriendelijk, rendabel én mooi 

Zonnepanelen
als dakbedekking

Content_Magazine_Juli_Augustus_2015.indd   32-33 24-07-15   14:27

De markt voor zonne-energie 
heeft zich in een hoog tempo 
ontwikkeld. Het laatste jaar 

groeit ook de vraag naar indaksystemen 
voor zonnepanelen. Doordat particulieren 
de BTW op een systeem terugkrijgen, 
kiezen steeds meer mensen ervoor om dit 
voordeel te investeren in het iets duurde-
re indak-systeem. Vorig jaar werden door 
Pure Solar al een aantal van deze indak-
systemen gerealiseerd, in 2015 neemt de 
vraag onverminderd toe.

Bij de eerste generatie zonnepanelen 
was er vaak amper aandacht voor de 
esthetiek. De panelen sprongen te veel in 
het oog en lagen vaak als tetris-blokken 
verdeeld over het dak. Die tijd was met de 
komst van de mono kristallijne (zwarte) 
panelen wel voorbij. Met de zogenaamde 
dunne film (CIGS) panelen is daar nog 
een extra stap in gezet, maar nu breekt 
een nieuwe fase aan. Zonne-energie moet 
niet alleen nuttig zijn, maar ook passen 
bij de uitstraling van je huis. De integra-
tie van zonne-energie in het dak van de 
woning zorgt ervoor dat het uiterlijk van 
je huis geen geweld wordt aangedaan.

PANELEN ALS DAKPANNEN 
De zonnepanelen worden in het dak 
direct op de tengels of panlatten van het 
dak en het dakbeschot gemonteerd. De 
panelen dienen als het ware als vervan-
ging voor de dakpannen. Op de plaats 
waar dakpannen zijn verwijderd, wordt 

eerst een kunststof onderlaag aangebracht 
om lekkage en condenswater te voorkomen. 
Vervolgens worden de dakpannen er netjes 
omheen gelegd, zodat de panelen een fraai 
strak afgewerkt geheel vormen met de rest 
van de dakbedekking. Er zijn verschillende 
systemen ontwikkeld die toepassingen van 
zonne-energie in vrijwel ieder dak moge-
lijk maken. Ben je bezig met plannen voor 
nieuwbouw? Denk dan zeker eens na over 
indak zonnepanelen. De meerprijs wordt 
namelijk bijna opgeheven doordat je geen 
dakpannen meer hoeft te kopen en plaatsen. 
Het toppunt van esthetica in zonnepanelen is 
een indaksysteem in combinatie met dunne 
film zonnepanelen. Omdat deze panelen 
geen losse zonnecellen bevatten zijn ze 
minder opvallend op het dak en hebben ze 
een veel mooiere uitstraling dan de bekende 
kristallijne panelen. Ook niet onbelangrijk: 
deze dunne film panelen hebben gemiddeld 
10% meer opbrengst dan reguliere zonne- 
panelen. Daarnaast zijn ze zijn goedkoper 
in aanschaf en waardoor ze een aanzienlijk 
kortere terugverdientijd hebben. Dankzij het 
‘slanke’ uiterlijk van de dunne film zonnepa-
nelen zijn deze panelen perfect geschikt voor 
indak montage. 
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Herbert von Reth 
Brandevoorter van het jaar

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van wijkhuis ’t BrandPunt en wijkraad Brandevoort, op zondagmiddag 
8 januari 2017, werd Herbert von Reth benoemd tot Brandevoorter van het jaar 2016.

Uit handen van wethouder Margreet de Leeuw ontving hij een beeldje en een geldbedrag van
vijfhonderd euro, dat hij beschikbaar mag stellen aan vrijwilligersorganisaties in de wijk.

De Leeuw: “Herbert, wijkbewoner van het eerste uur, is voor de achtste keer op rij genomineerd.
Het is tijd dat hij nu ook echt de titel krijgt. Met zijn (online) inzet heeft hij enorm bijgedragen

aan het samenbrengen van wijkbewoners en het wij-gevoel in Brandevoort.” 

Herbert ondersteunt al jaren alle 
groeperingen in de wijk met een ei-
gen gratis website, is initiatiefnemer 
van de Startpagina Brandevoort 
en de Wijkkalender. Ook startte hij 
samen met een groep vrijwilligers 
de (nieuws)website Ditisonzewijk.
nl, die inmiddels is uitgerold in de 
andere Helmondse wijken. Iedere 
wijk kan zo gratis en op één online 
plek, de wijkbewoners voorzien 
van nieuws, activiteiten, foto’s en 
filmpjes.

Samen zijn we Brandevoort
“Ik had dit natuurlijk nooit alleen 
voor elkaar kunnen krijgen,” al-
dus Herbert. “Ik zie deze titel als 
een verdienste van het hele team 
vrijwilligers, dat zich zonder eigen-
belang inzet voor Brandevoort.” Zijn 
partner Anneke van den Braak is 
al jaren zeer actief op social media 
en onderhoudt diverse Facebook-
pagina’s om Brandevoorters te 
informeren over actualiteiten en 
evenementen. Zo’n 25.000 Social 
mediavolgers zijn het resultaat op 
dit moment. Bij Ditisonzewijk.nl 
heeft Herbert ondersteuning van 
zo’n 21 enthousiaste vrijwilligers en 
stagiaires. Zij redigeren en plaatsen 
de teksten, foto’s en filmpjes. De 
bezoekersaantallen van de web-

sites zijn gegroeid naar zo’n 30 
tot 40.000 unieke bezoekers per 
maand. Ook bij zijn andere initia-
tieven zijn tal van vrijwilligers uit de 
wijk betrokken.

Opbouwen van Brandevoort 
Herbert is één van de eerste be-
woners van de wijk; eerst woonde 
hij in Wedelsvoort, toen Landvoort 
en nu in Bakshoeve. “In 2004 zijn 
we met een groepje bewoners bij 
elkaar gekomen om de wijk een 
eigen stem en gezicht te geven. Er 
was nog niets,” vertelt Herbert. “We 
zijn destijds enthousiast en voort-
varend aan de slag gegaan. Zo heb 
ik bijvoorbeeld ook meegewerkt aan 
de eerste website van de Brande-
voorter Courant en heb ik mede de 
webmastercommissie opgezet. Er is 
veel kennis en kunde in onze wijk. 
Als we die verzamelen en bunde-
len, dan kunnen we samen mooie 
dingen realiseren voor Brande-
voort.”

Verbinder pur sang 
“Mijn kracht ligt niet in de ICT, daar 
heb ik juist weinig kennis van. Ik 
ben juist goed in het verbinden en 
samenbrengen van mensen die 
daar verstand van hebben en met 
mij de ideeën willen realiseren. Zo 

zijn we bijvoorbeeld gestart met het 
opzetten van de wijkgerichte web-
site Brandevoort. Al snel volgden 
meer groeperingen en organisaties 
die aansloten om de online gekop-
pelde producten te gaan gebruiken. 
Heb je een format ontwikkeld, dan 
is het vrij simpel om websites te 
maken. De uitdaging ligt voor orga-
nisaties en groeperingen veel meer 
in het actualiseren en onderhouden 
van de content. Met verouderde 
informatie verlies je bezoekers op je 
website. Organisaties vergeten die 
capaciteit nog weleens te regelen.

Op een bepaald moment kreeg 
ik de mogelijkheid om een eigen 
domeinregistratie/ hostingbureau 
op te zetten, omdat het bureau 
waar ik die websites had onderge-
bracht, overging naar een andere 
dienstverlening. Ik wilde als klant 
niet zo maar overgedragen worden 
naar een hostingbureau dat ik niet 
kende. Na een aantal gesprekken 
en ondersteuning van het bureau, 
durfde ik die uitdaging aan. Inmid-
dels draaien er zo’n 1.500 websites 
op meerdere servers.

Ik werkte al jaren als magazijnchef 
bij een fruitimporteur in Venlo. 
Door een chronische ziekte kon u 
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N e f i t  h o u d t 

N e d e r l a n d  w a r m

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

Nefi t. Zo easy kan het zijn.

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

Meer comfort. Minder energie. 

Bezoekadres
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
info@heesmans.nl

Heesmans Installatie Techniek BV & Heesmans Dakwerken BV
Postadres
Postbus 2119
5700 DA Helmond

Huh koud? Ik zei toch dat je een 
Remeha cv-ketel moest nemen

remeha.nl/actieremeha.nl/actie

Huh? Korting tot wel € 300,-?! Jazeker! Van 1 oktober 2015 tot en met 29 februari 2016
krijg je bij aanschaf en installatie van één van de Remeha actieproducten een fi kse 

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

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

Vervang je oude cv-ketel voordat je in de kou zit

Nu tot € 300,- voordeel

Tzerra Plus CW5

Met onze cv-ketel acties
zit u er warmpjes bij deze winter!

Remeha cv-ketel moest nemen

Vervang je oude cv-ketel voordat je in de kou zit
OF

Heesmans Installatie Techniek & Dakwerken
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL  Helmond

t (0492) 66 13 52
f (0492) 66 42 45
e info@heesmans.nl

Wij zoeken collega’s!

Bekij k onze vacatures op

www.heesmans.nl
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Hertogsveld 3  5708 ZP Helmond
06-36556242  nicole@rondoo.nl

•	Loop je vast, privé of in je 
werk?

•	Heb je het gevoel dat je niet op 
je plek zit?

•	Heb je moeite met het maken 
van een keuze?

    Vind de kracht weer in jezelf!

www.rondoo.nl

coaching ~ reflectie ~ talenten ontdekken

Uw zekerheid, onze zorg!
Marktstraat 18 | 5731 HW Mierlo

0492 - 66 17 12 | mierlo@veldsink.nl | www.veldsink.nl
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ik mijn werkzaamheden niet 
uitoefenen. Na 20 jaar, heb ik wel 
geleerd om met deze ziekte en pijn 
te leven. Stilzitten en naar buiten 
staren, zitten niet in mijn aard. 
Doordat ik veel thuis was, heb ik op 
vrijwillige basis verschillende initi-
atieven opgepakt. Voor mij is bezig 
blijven en onder de mensen komen 
de beste remedie.”

Hokje denken brengt de wijk 
niet verder 
“Door mijn vele contacten kan ik 
snel wijkbewoners met de gewens-
te expertise en kennis met elkaar 
verbinden. Waar ik wel moeite mee 
heb, is dat er ook wijkbewoners 
zijn die niet over de eigen (organi-
satie)grenzen heen kunnen kijken. 
Door niet met elkaar de verbinding 
te zoeken en open te staan voor 
nieuwe ideeën, brengen we de wijk 
niet verder. Wijkinitiatieven heb ik 
dan ook jaren gesponsord, om ook 
zo mijn bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid van Brandevoort.
In het korte bestaan van Brande-
voort zijn er al veel leuke ideeën be-
dacht en gerealiseerd. Soms lukte 
het ook niet, omdat we geen finan-
ciering hadden. Mijn ervaring is dat 
er weinig mensen en organisaties 

zijn die wijkinitiatieven durven te 
financieren of mee willen helpen 
om die bronnen te vinden.
Er zijn wijkbewoners die denken 
dat ik veel geld heb verdiend aan 
mijn inzet voor de wijk. Was dat 
maar waar. Ik heb veel van mijn tijd 
geïnvesteerd op vrijwillige basis. 
De onkosten die we maken, wor-
den vooral gedekt worden door 
advertentiegelden. En we weten 
allemaal dat die inkomsten steeds 
minder worden. Daarnaast krijgen 
we geen financiering vanuit ge-
meente of andere organisaties. En 
net als iedereen maak ik ook wel 
eens de verkeerde keuzes waardoor 
ik er behalve tijd ook geld op heb 
toegelegd.

Het jaar 2017
Anneke en ik blijven ook in 2017 
actief voor Brandevoort. De geld-
prijs zullen we onder andere 
inzetten voor het doorontwikkelen 
van Ditisonzewijk.nl. Daarnaast 
zijn we op een punt gekomen dat 
we een kwaliteitsslag willen gaan 
maken. Ik wil bijvoorbeeld het 
enthousiaste vrijwilligersteam gaan 
ondersteunen met professionals 
op het gebied van ICT, journalistiek, 
marketing en werving van financie-

ring. Ook ben ik in gesprek met an-
dere nieuwspartijen om met elkaar 
het nieuws in de wijk te brengen, 
in plaats van versnipperd. Mijn 
wens is dat de website kan blijven 
bestaan, vrij van advertenties en 
met behulp van andere financie-
ringsbronnen, maar dat is nog een 
uitdaging. Het jaar 2017 zal voor mij 
ook het jaar worden dat ik stop met 
werken als magazijnchef. Dus wie 
weet wat er dan op mijn pad komt,” 
sluit Herbert zijn verhaal af.

En de winnaar is… 
Al sinds 2009 wordt jaarlijks de ver-
kiezing van De Brandevoorter geor-
ganiseerd. Een jury, bestaande uit 
wijkwethouder Margreet de Leeuw, 
wijkagent Patrick de Vogel, gemeen-
telijk projectleider Brandevoort Jac-
queline Klomp en de bestuursleden 
Fons Bosman en Astrid Geers van 
wijkhuis ’t BrandPunt, maken uit 
alle inzendingen een keuze. Tijdens 
de nieuwjaarsreceptie wordt dan 
bekend gemaakt wie de Brande-
voorter is geworden. n 

tekst: Patricia Teuns

foto: Mario Coolen

Op de foto alle genomineerde voor de felbegeerde prijs
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Braakman Advocaten
“Wij willen heel helder zijn” 

Op een regenachtige dag meld ik me bij het monumentale pand (1918) van Braakman Advocaten. 
De ontvangst is er ondanks het weer zeker niet minder om. Ik word warm onthaald door Sanne 

Raessens en Luuk Sars en voel me onmiddellijk thuis. Het blijkt al snel dat ik bij een laagdrempelige 
advocatenpraktijk ben waar iedereen van harte welkom is.

4 4
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Connectie met Brandevoort
Luuk Sars is advocaat en mediator 
en al sinds 1989 verbonden aan 
Braakman. Hij vertelt als eerste zijn 
connectie met Brandevoort: “We 
hebben veel klanten uit Brande-
voort, mede omdat we naast het 
MKB ook veel werken voor particu-
lieren. We zijn ook het advocaten-
kantoor dat – aan de Mierloseweg 
- het zo ongeveer het dichtste bij 
deze wijk is gesitueerd. Daarnaast 
nemen we ook graag deel aan de 
evenementen in Brandevoort. Zo 
ben ik zelf altijd aanwezig op de 
jaarlijkse Golfdag in Brandevoort, 
een dag die wij ook financieel 
ondersteunen, en datzelfde geldt 
overigens ook voor “Dickensnight”.

Rijke geschiedenis 
Het monumentale pand verraadt 
een rijke geschiedenis? Luuk Sars 
neemt ons mee in de historie van 
het kantoor: “Voorafgaand aan mr. 
Braakman als naamgever (enige 
jaren geleden gepensioneerd) 
was het kantoor al tot (ver) vóór 
de Tweede Wereldoorlog actief 
onder de naam Brouwers c.s., en 
dáárvoor mr. Berger(“de 3 B’s”). 
De exacte startdatum kennen we 
echter niet, omdat het archief van 
de Orde van Advocaten in de loop 
der jaren deels verloren is gegaan. 
Feit is dat we al jaren een gerenom-
meerde partij zijn in en om het 
Helmondse.”
In de spreekkamer staan Wet-
boeken en Jurisprudentie (Recht-
spraak) vanaf 1922 en als ik daar-
over begin, springt Luuk Sars op en 
snelt naar boven om een nog ou-
der boek te halen. Het betreft een 
wetboek uit 1866 (!) waarin Franse 
wetteksten letterlijk vertaald zijn 
naar het Nederlands. Of beter ge-
zegd, Nederlandsch. Een willekeu-
rige passage uit dit oude wetboek 
gaat over “Noodweer” (wettelijke 
zelfverdediging), een door advoca-
ten graag gebruikte bepaling:

329. Onder de gevallen van werkelij-
ken nooddwang van de verdediging, 
zijn de twee volgenden begrepen:
1. Zoo de nederlaag begaan, zoo 
de kwetsuren of slagen of stooten 
toegebragt zijn, met bij den nacht, de 
beklimming of inbreking der om-
schuttingen, muren, of deuren van 
een bewoond huis of een bewoond 
gedeelte van een huis, of van derzel-
ver toebehooren, af te weren.
2. Zoo de zaak voorvalt in zich te 

verweren tegen daders van geweld-
dadigen diefstal of plundering.

Dat gaat echt even terug den Va-
derlandschen geschiedenis in . . .

Deskundig en betekenisvol
Braakman Advocaten is voor 
particulieren, ondernemers en 
instellingen een ervaren en breed 
inzetbare belangenbehartiger. Luuk 
Sars neemt ons mee in de dienst-
verlening:
“Voor ondernemers, veelal MKB, 
hebben we een aantrekkelijke 
abonnementsvorm. Hierbij kan de 
klant in beginsel onbeperkt kort 
(telefonisch) advies vragen en 
heeft hij of zij snelle toegang tot 
onze diensten, met korting op het 
tarief of een vaste prijs. We werken 
echter ook veel voor particulieren, 
vooral als het gaat om zaken met 
betrekking tot personen- en familie-
recht, letselschade en arbeidsrecht. 
Daarnaast hebben we de gratis 
spreekuurvoorziening. Daarbij kan 
de klant tijdens een kort gesprek 
geheel vrijblijvend een vraag of pro-
bleem van juridische aard voorleg-
gen aan één van onze advocaten. 
Vervolgens bekijken we of de inzet 
van een advocaat van toegevoegde 
waarde is en geven we inzicht in 
kosten en risico’s. Maar bellen met 
een advocaat of ons secretariaat 
mag natuurlijk ook.”

Advocate Sanne Raessens geeft 
aan waarom zij al 5 jaar verbonden 
is aan Braakman Advocaten:
“Ik vind het geweldig dat ik me 
breed kan ontwikkelen en daar-
naast toch ook de mogelijkheid heb 
om me verder te specialiseren. Ik 
doe bijvoorbeeld ook Strafrecht-
zaken, en dan speciaal ook de bij-
stand aan slachtoffers in het straf-
proces of daarbuiten. Verder vind 
ik het mooi om contact te hebben 
met de klant en daarvoor ook echt 
iets te kunnen betekenen. De com-
binatie met zaken grondig uitzoe-
ken, maakt het werk heel leuk en 
interessant!” “Een dienstverlenende 
inslag met een wetenschappelijke 
en deskundige benadering maakt 
ons ook een prima gesprekspartner 
voor iedereen”, vult Luuk Sars aan; 
“Onze kernwaarden zijn dan ook 
(eveneens “de 3 B’s “) : 
 Betrokkenheid, Betrouwbaarheid 
en Betaalbaarheid, naast vanzelf-
sprekend de deskundigheid die u 
van een Advocaat mag verwachten.

Met Recht Tevreden
“Wij willen heel helder zijn!”, Raes-
sens verwijst daarmee ook naar Met 
Recht Tevreden, een keurmerk dat in 
het leven is geroepen om de kwali-
teit van advocaten te waarborgen.
“Het keurmerk Met Recht Tevre-
den is een beloning voor efficiënt 
en gestructureerd werken, helder 
geformuleerde diensten, integriteit 
en een passende prijsvoering”, 
vertelt Luuk Sars ons trots. Het 
kantoor bezit het keurmerk al sinds 
2006 en werd in 2016 door Price-
WaterhouseCoopers tijdens een 
audit andermaal positief getoetst. 
De vanzelfsprekend welbespraakte 
advocaat gaat verder: “Er wordt dan 
vooral gekeken naar je administra-
tieve bedrijfsprocessen. Het on-
derzoek geeft inzicht in wat je goed 
doet, maar ook in wat er beter kan. 
Tegelijk is het een kritische blik in 
de spiegel, waardoor je de perfor-
mance van je organisatie op een 
nóg hoger peil kunt trekken. Het 
keurmerk zorgt ervoor dat je elkaar 
scherp houdt en dat vakinhoudelij-
ke kennis en kwaliteit altijd actueel 
zijn. Met de klant als nadrukkelijk 
uitgangspunt. Want daar draait het 
allemaal om.”

Om de klanten nog beter van 
dienst te zijn, wil het kantoor op 
korte termijn weer groeien naar 5 of 
6 advocaten, momenteel zijn het er 
nog 4. Naast Mr. Luuk Sars (he-
lemaal rechts) en mw. Mr. Sanne 
Raessens (vooraan) zijn ook Mr. G. 
(Geert) Raymakers (midden) en 
mw. Mr. E. (Efrie) van den Heuvel 
(links op de foto) werkzaam aan de 
Mierloseweg 5.

De rechtsgebieden van Braakman 
Advocaten:
• Personen- en familierecht / Echt-  
 scheiding en Mediation
• Arbeidsrecht / Huurrecht en  
 Insolventierecht
•  Schadezaken, w.o. Letsel en
 Verkeer
• Overig Civiel- en Ondernemings- 
 recht
• Bestuursrecht en Omgevingsrecht

Voor meer informatie:
www.braakmanadvocaten.nl
0492 - 54 44 15 n

tekst: Peter Nouwen

foto: Rianne van Lierop
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NIEUWE MANNENMODE SHOPPEN IN MIERLO
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Druzhba
Koorzang uit Oekraïne en Rusland
Zingt u ook wel eens en zeggen 
mensen in uw omgeving: “Je hebt 
een goede stem, daar moet je 
iets mee doen”? Dat kan in Bran-
devoort. Koor Druzhba repeteert 
iedere woensdagavond in wijkhuis  
’t BrandPunt, van 20.00 tot 22.15 
uur in zaal Schutsboom I.

Wilt u met ons kennismaken of 
zomaar eens een avond vrijblijvend 
komen luisteren?
U bent van harte welkom. Gezellig-
heid en vriendschap staan uiter-
aard voorop, maar er wordt heel 
serieus en hard gewerkt tijdens een 
repetitie-avond en dat geeft iedere 
keer weer een heel fijn gevoel en 
voldoening.
Het aantal mannen- en vrouwen-
stemmen is nagenoeg gelijk, waar-

door een bijzonder mooie klank en 
balans bereikt wordt. Op dit mo-
ment bestaat het koor uit 28 leden. 
Druzhba richt zich uitsluitend op 
folkloristische liederen uit Oekraïne 
en Rusland.

Daarnaast bevat het repertoire ook 
enkele religieuze liederen uit de 
Russisch-Orthodoxe ritus, waardoor 
ook regelmatig kerkdiensten kun-
nen worden opgeluisterd.
In de Kersttijd wordt ieder jaar 
ergens een kerstconcert verzorgd 
met kerstliederen uit de hiervoor 
genoemde landen. Dit is telkens 
een gegarandeerd succes.
Natuurlijk wordt er gezongen in de 
oorspronkelijke talen, maar door 
de bijzondere aanpak tijdens de 
repetities en de fonetisch ver-

taalde partituren is het zingen in die 
talen helemaal niet moeilijk. Koor 
“Druzhba”, dat overigens “vriend-
schap” betekent, staat onder de 
zeer enthousiaste en professionele 
leiding van Inna Ogarok, die haar 
roots heeft in Oekraïne, maar wel 
al jaren in Brandevoort woont. 
“Druzhba” bestaat inmiddels 6 jaar 
en in die periode heeft het koor al 
een respectabel aantal uitverkochte 
concerten in Brandevoort, in de 
directe omgeving, maar ook in het 
buitenland verzorgd.

Informatie:
www.druzhba.nl
Repetitie:
woensdag 20.00 tot 22.15 uur
wijkhuis ’t BrandPunt. n 

tekst: Peter Nouwen

foto: Rianne van Lierop

Kinderen in het digitale tijdperk
We weten allemaal hoe vaardig 
kinderen zijn met elektronische 
apparaten. Schermen hebben een 
grote aantrekkingskracht op kinde-
ren. We zien dat peuters, de kunst 
van het lopen amper machtig, ge-
boren lijken te zijn met een aanleg 
en begrip om de apps en spelletjes 
te spelen op mama’s mobiele tele-
foon of de tablet van papa.

Voor kinderen die nu klein zijn, is 
het gebruik van digitale hulpmid-
delen ook haast onontkoombaar. 
Ze groeien ermee op en maken er 
op school dagelijks gebruik van. 
Onverantwoord gebruik van digitale 
apparaten kan echter tot verschil-
lende klachten leiden, zoals slaap-
problemen, een verhoogde druk 
door social media en lichamelijke 
klachten.

Maar wat zijn nu eigenlijk de be-
langrijkste voor- en nadelen?
Zijn er potentiële risico’s waar we 
ons nog niet bewust van zijn?
Wat kunt u als ouder doen?

Informatieavond
Wilt u meer informatie vanuit 
verschillende invalshoeken over het 
tablet-, telefoon- en computerge-
bruik van uw kind? Kom dan naar 
de informatieavond van Gezond-
heidscentrum Brandevoort in mei 
2017.

Houd voor meer informatie over 
de exacte datum, inhoud van het 
programma en de inschrijving de 
website www.sgcb.nl en affiches in 
de gaten. n 
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De Keukenprinsessen van 
‘t BrandPunt

Brandevoortse talenten zijn o.a. 
Dansgarde Duo Jaleesa Damen & 
Birgit van Breugel die Nederlands 
Kampioen 2016 zijn geworden, 
sporttalent van het jaar 2013 en 
Zuid-Nederlands Judokampioen 
Maud van der Sommen. Ook Dan-
ny Koevermans, de oud-spits van 
onder andere PSV en Oranje en 
nu voetballend bij SV Brandevoort, 
en Stijn Nouwen derde bij de We-
reldkampioenschappen BMX 2015 
zijn grote namen in de wijk.

Elk jaar worden er in Brandevoort 
prijzen uitgereikt aan talenten die 
zich voor onze wijk inzetten. Vaak 
zijn het sporters die in het mid-
delpunt staan, maar onlangs zijn 
de keukenprinsessen van ‘t Brand-
Punt benoemd tot de “Groepering 
van het jaar 2016”. Het zijn de 
enthousiaste koks, Mary Ann Bos-
man en Marja Heerding.

Mary Ann is al vanaf de opening 
van het wijkhuis, ruim 10 jaar ge-
leden, als vrijwilligster bij ’t Brand-
Punt actief. De laatste 9 jaar heeft 
ze vooral de keuken als speerpunt. 
Vroeger heeft ze bij Duitse restau-
rants als kok gewerkt, maar ook 
bij de Chinees en de Mexicaan. 
Na jaren is ze gestopt om meer 
tijd aan haar familie te kunnen 
besteden. Ruim 16 jaar hingen de 
koksmessen aan de wilgen, totdat 
haar man 50 jaar werd. De prach-
tige keuken van het wijkhuis stond 
er toen ongeroerd bij. Ze kon het 
niet aanzien dat deze enkel en 

alleen voor een portie bitterballen 
werd gebruikt en besloot haar man 
te verrassen met een groots buffet. 
Dit was een groot succes en vanaf 
dat moment zet ze haar kooktalent 
voort in het wijkhuis van Brande-
voort.

De tweede keukenprinses, Marja, 
is nu zo’n zevenenhalf jaar vrijwil-
ligster bij ‘t BrandPunt. Toen ze 
liet weten dat koken haar hobby 
is, was de klik met Mary Ann snel 
gemaakt. Eenmaal startend in de 
keuken werd ze meteen in het 
diepe gegooid. “Wil jij de kinder-
kookworkshop verzorgen?” had 
Mary Ann haar gevraagd. En dat 
pakte ze met beide handen aan.

Mary Ann en Marja! Ze laten mij 
voorbeelden zien van buffetten 
die ze de afgelopen jaren hebben 
gemaakt. Bij het zien van deze 
foto’s moet ik bekennen dat het er 
voortreffelijk uitziet, het enthousi-
asme spat er van af. Het is duide-
lijk te zien dat ze er veel werk van 
maken en dat koken hun passie is. 
“We werken met verse producten 
en kopen alles zelf in. Ook be-
denken wij zelf de buffet thema’s” 
vertelt Mary Ann. “De toetjes en 
de soep, dat zijn de specialiteiten 
van Marja”. Marja haakt daarop in 
en complimenteert May Ann ”en 
jouw gerijpte biefstuk met dragon 
saus is werkelijk verrukkelijk”.

Samen koken ze maandelijks voor 
de FAFF (Friday Afternoon Family 

& Friends). Elke derde zondag 
van de maand wordt tijdens het 
EetPunt voor alleenstaanden en 
senioren gekookt. Ook koken ze 
met regelmaat voor verenigingen 
en jubilea. Zelfs hebben ze een 
keer voor de uitvaart van een vaste 
bezoeker van ‘t BrandPunt de kof-
fietafel mogen verzorgen.
Samen maken ze leuke dingen 
mee. Marja herinnert zich nog dat 
ze bij het bereiden van een stamp-
pot in een grote 25 liter pan op 
een keukentrapje stond om goed 
te kunnen stampen. En Mary Ann 
weet zich ook nog een bijzonder 
moment te herinneren en vertelt 
“Voor de opening van sportpark 
Brandevoort hadden we in onze 
keuken voor 500 man hapjes 
klaargemaakt. Toen alles in de 
auto was gezet, startte deze niet.” 
Op zo’n moment hebben de da-
mes steun aan elkaar en peppen 
ze elkaar op. En de hapjes, die zijn 
gelukkig nog op tijd afgeleverd.

In november 2016 is Edith Kers-
senmakers ons team komen 
versterken en sinds kort hebben 
we ook een stagiaire als keuken- 
assistent. Het gaat dus goed in 
de keuken en ze vinden het nog 
steeds erg leuk. Aan stoppen den-
ken beide dames nog niet. “Eten 
verbindt en we doen dit voor de 
glimlach van de mens”. n

Heb je er wel eens bij stil gestaan hoeveel talenten in onze wijk wonen? Op het gebied van theater, 
sport, muziek, ondernemerschap, voeding en nog veel meer...

De één bekend bij het grote publiek, de ander (nog) niet.
De één heeft reeds een wereldtitel op de naam staan,

de ander heeft een mooie lokale onderscheiding. 

tekst: Marc Dekkers

foto: Rianne van Lierop
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INBOUW
VAATWASSER
• volledig geïntegreerd
• energieklasse A++ 
• 6 programma’s
• zeer stil, slechts 44 dB 
• waterverbruik slechts 6,5 liter
• resttijdindicatie en startuitstel 
• aquastop
• SMV 86M50

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

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

top
6M50

799,-
   euro      

849,-  

Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een 
persoonlijk en deskundig advies geven bij de 
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij 
hebben een zeer groot assortiment van 
alle bekende merken. Dit alles tegen 
scherpe prijzen én direct uit voorraad 
leverbaar. Daarnaast hebben wij een 
eigen servicedienst.

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

*Actie geldig t/m 31 mei 2017

Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl

Sigma Sikkens Wijzonol
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Brandeliers
kijken terug op een mooi carnavalsfeest

We hebben gedurende de hele 
periode een aantal mooie en druk-
bezochte zwetsavonden en een 
geweldige seniorenmiddag georga-
niseerd.
Zoals ieder jaar hebben we op de 
vrijdag voor carnaval de scholen 
bezocht om samen met de leer-
krachten de kinderen op school 
een mooi carnaval te geven. Tevens 
hebben we die vrijdag stilgestaan bij 
mensen die door omstandigheden 
geen carnaval kunnen vieren. Hier-

voor heeft oud prins Ronald d’n 
Urste de vergulde snor in het leven 
geroepen. Vervolgens hebben we 
de senioren uit de wijk bezocht. Op 
vrijdagavond barstte het feest goed 
los met de Tieneravond, waar dit 
jaar weer 150 tieners op af kwamen.
Zaterdag is er standaard de after 
optocht party, die ook steeds druk-
ker wordt bezocht. Deze after party 
ging door tot in de late uurtjes. De 
zondag waren we met zijn allen in 
het café te vinden.

Op maandag kwamen tal van 
wijkbewoners af op onze gezellige 
brunch. Het was drukker dan vorig 
jaar en dat is natuurlijk ontzettend 
gezellig.
Kortom, carnaval was ook dit jaar 
weer een topfeest in het Brand-
Punt. De vrijwilligers van het Brand-
Punt en uiteraard ook alle Brande-
liers: bedankt voor jullie inzet en 
gezelligheid! n

tekst: Jasper Goosens

foto: Jasper Goosens

tekst: Dave Joosten

Carnaval 2017! Het zit er helaas al weer op. We kunnen met elkaar terugkijken op een heel
gezellige periode die eigenlijk werd afgesloten met die doldwaze traditionele carnavalsdagen 

van 25 tot 28 februari 2017. De aftrap voor de Brandeliers was namelijk het Leutfestijn in
november 2016, waar de nieuwe prins van Brandevoort werd gekozen.

Dit jaar ging John (Vogels) d’n Urste het carnaval voor, samen met zijn adjudant Peter.

Carnaval 2017 is weer een feit
Voor het 7de jaar op rij hebben wij 
het weer voor elkaar gekregen om 
met C.W. De Goudblinkers vanuit 
Brandevoort een mooie carnavals-
wagen neer te zetten. Afgelopen 
jaar is onze groep enorm gegroeid. 
Veel nieuwe jeugd heeft zich 
aangesloten om met ons deze 
leuke en leerzame activi-
teit uit te voeren. Mede 
door deze groei hadden 
wij plannen om dit jaar 
groots uit te pakken. Na 
een jaar gebouwd te 
hebben met veel hulp 
en steun van anderen 
partijen is het ons weer 
gelukt. Net voor de car-
naval was de wagen af.
Het resultaat dit jaar 
mocht er wezen. Met 
een groep van 45 perso-
nen en een wagen van 25 
meter lang hebben wij door 
de optochten van Mierlo-Hout, 
Helmond en Asten mogen trek-
ken. Ook de prijzen dit jaar waren 
fantastisch. In Mierlo-Hout en 

Helmond stad hebben wij beide 
een 1ste prijs mogen ontvangen. In 
Asten heb-

ben wij een mooie 4de plek behaald. 
Dit verbluffende resultaat is er een 
voor in de boeken. 
Onze geweldige wagen is nog een 
keer te zien. Op 1 april lopen wij 
namelijk onze laatste optocht in 

Mierlo-Hout. Ditmaal een ver-
lichte optocht wat weer een 

speciaal effect geeft aan het 
hele optreden. Wilt u ons 

nog een keer zien dan is 
dit de laatste kans. Met 
mooie vooruitzichten voor 
volgend jaar is dit seizoen 
bijna ten einde. Wij ho-
pen dat iedereen ervan 
heeft genoten en dat 
volgend jaar ons even-
eens iets spectaculairs te 
bieden heeft. Graag wil-

len wij dan ook iedereen 
bedanken voor zijn of haar 

steun en de leuke reacties! n 
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B & B Tegels en Sanitair 
kleinschalig en klantgericht

In 1974 begint tegelzetter de heer 
Van den Boogaard samen met 
zijn vrouw en de heer Van Berkel 
een bedrijf onder de naam: B & B 
Tegels en Sanitair.
De familie Van den Boogaard 
woont in Mierlo maar de zaak wordt 
gevestigd in een pand aan de Mier-
loseweg 288 in Helmond, toen nog 
Mierlo Hout.
Begin jaren negentig gaat de heer 
Van Berkel met vervroegd pensi-
oen en wordt het bedrijf voortgezet 
door de heer en mevrouw Van den 
Boogaard.

B&B beschikt over een showroom 
waarin altijd het nieuwste aanbod 
op het gebied van sanitair en tegels 
te bekijken is. Tegels voor de meest 
uiteenlopende vloeren en wanden. 
Na aankoop kan dit bedrijf ook de 
badkamer en het toilet vakkundig 
installeren en plaatsen.
Op het moment van de start van 
de zaak heeft het echtpaar twee 
kinderen. Zoon Michael is dan drie 
en dochter Ingrid een jaar oud. 
Enige jaren later (1976) wordt de 
jongste zoon van het gezin, Rudger 
geboren.

In die beginjaren wordt er voorna-
melijk gewerkt voor particulieren en 
voor nieuwbouw meestal via aan-
nemers in Helmond en omgeving.
Al snel wordt het besluit genomen 
alleen te gaan werken voor de par-
ticuliere markt. Zo kan er met een 
vast team kleinschalig mooi werk 
worden geleverd, geheel gericht op 
de smaak van de klant.
Doordat het voor mevrouw Van den 
Boogaard op een gegeven moment 
te veel wordt om het werken in de 
zaak te combineren met het zorgen 
voor het gezin verhuist de familie 
zelf in februari 1984 ook naar het 
pand aan de Mierloseweg 288. 
De familie trekt in het deel aan de 
straatkant en in het achterliggende 

bedrijfspand is de showroom en 
magazijn gehuisvest. Michael en 
Rudger zijn vanaf hun 18de jaar 
werkzaam in de zaak van hun 
ouders.
De voornaamste bezigheid van 
zoon Michael is het tegelzetten, de 
winkel runnen en hij maakt de of-
fertes. Zoon Rudger houdt zich, na 
zijn opleiding tot loodgieter, bezig 
met loodgieterswerk, personeelsza-
ken en andere voorkomende zaken. 
Dochter Ingrid is altijd aanwezig in 
de showroom en neemt de admi-
nistratieve kant van het bedrijf voor 
haar rekening.

Op dit moment zijn ook de oprich-
ters van dit familiebedrijf nog altijd 
aan het werk binnen het bedrijf. Va-
der verricht hand- en spandiensten 
thuis en in het magazijn. Moeder 
werkt mee in de showroom en in 
de administratie.
In de loop der jaren wordt het be-
drijf steeds meer gemoderniseerd. 
Als laatste is de gevel vervangen.
Inmiddels heeft B&B Tegels en 
Sanitair drie vaste medewerkers in 
dienst waarbij twee bij klanten wer-
ken. Deze werkzaamheden bestaan 
uit loodgieterswerk en tegelzetten. 
Een parttime medewerker werkt 
mee in de showroom. Leuk om 
te vermelden is dat klanten, die 
nog nooit in het bedrijf geweest 
zijn, vaak verrast worden door de 
grootte van de showroom. De 
werkzaamheden kunnen eigenlijk 
worden verdeeld over twee verschil-
lende soorten klantenbestanden. 
Een deel van de klanten zoekt 
materialen uit in de showroom en 
installeert deze zelf. Het andere 
deel van de klanten zoekt eveneens 
materialen uit, maar laat de instal-
latie aan B&B over. Er wordt dan 
eerst een 3D badkamer ontwerp 
gemaakt. Daarna wordt de situatie 
ter plaatse bekeken en hierna volgt 
desgewenst een offerte.

Daarmee onderscheidt het be-
drijf zich van soortelijke bedrijven 
want daar moet meestal personeel 
worden ingehuurd om de klus te 
klaren. Bij B&B wordt alles in eigen 
hand gehouden en daardoor zijn 
de lijnen zo kort mogelijk. Deze 
persoonlijke kleinschalige werkwijze 
in de afwerking van opdrachten 
wordt door de meeste klanten zeer 
gewaardeerd.

Bij B&B kunt u terecht voor het 
gehele traject. Van slopen, leiding-
werk, tegelzetten, plafond maken 
tot afmonteren. B & B Tegels en 
Sanitair heeft van de crisis weinig 
last gehad omdat het bij opdrach-
ten vaak handelt om renovatie. 
Als mensen niet willen verhuizen 
willen ze wèl vaak renoveren of 
moderniseren. Ook andere situa-
ties doen zich voor. Bijvoorbeeld 
bij het optreden van lekkages moet 
er herstel plaatsvinden en moeten 
er ook vaak vernieuwingen worden 
gemaakt.

In de toekomst wil B&B niet echt 
uitbreiden. Ze wil vooral continuïteit 
waarborgen waardoor er persoonlijk 
en kleinschalig werk geleverd kan 
worden dat vrijwel altijd leidt tot 
grote klanttevredenheid.

Voor meer informatie:
www.bbtegels.nl
Telefoonnummer: 0492 544764 n

Ook interesse in een ondernemersverhaal? 
Neem contact op met

advertenties@brandevoortercourant.nl.

tekst: Marga Dobma

foto: Rianne van Lierop
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Wilt u uw woning verkopen  
en graag zonder enige  

verplichting weten waar u  
aan toe bent?

Bel ons dan voor een vrijblijvende 
afspraak op 0492-661884, 

mailen kan uiteraard ook op info@heuvel.nl

Hoofdstraat 155 • 5706 aL  HeLmond
0492 - 661 884 • info@HeuveL.nL • www.HeuveL.nL

Vanwege de 
 aantrekkende markt 

zijn wij dringend op zoek 
naar nieuwe woningen!

3711 AVH Van den Heuvel Adv 210x280.indd   1 09-03-17   12:26
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De buurttuin in bloei
Het is midden februari als ik een 
afspraak heb met Stichting Stads-
landbouw Brandevoort. We heb-
ben afgesproken in de buurttuin. 
Twee dagen daarvoor was het 
nog zonnig en rond de 15 graden. 
In Zuid-Limburg was het met 17,1 
graden zelfs de warmste 15 fe-
bruari ooit. Heerlijk buitenweer! 
Op de dag waarop mijn afspraak 
plaatsvindt, is het jammer genoeg 
minder zonnig. Wel droog, maar 
koud. Een echte februarimaand. 
Maar één weerspreuk vergeet ik 
niet en ik hoop ook voor de Buurt-
tuin dat de weerspreuk uitkomt…”Is 
februari guur en koud, dan komt er 
een zomer waarvan je houdt.”

Ik word opgewacht door een prettig 
gezelschap; Christ, Marjolein, Henk 
en Inge, allen actief betrokken bij 
de stichting. Christ Tielemans is 

voorzitter en in het dagelijks leven 
hogeschooldocent Management 
van de Leefomgeving en adviseur 
Stadslandbouw. Henk van Keste-
ren is penningmeester en coach 
inspirator van de stichting en heeft 
een brede ervaring als arbeids-
deskundige. Marjolein Nelissen 
is verantwoordelijk voor de PR, zij 
verzorgt rondleidingen in Kasteel 
Helmond en is werkzaam geweest 
in het onderwijs. Inge Vervoort is 
ook betrokken bij de stichting en 
geeft landbouwonderwijs aan de 
Kempenhaeghe in Heeze.

Onbekende groenten en al-
lerlei activiteiten
De tuin ligt aan het fiets- en wan-
delpad de Stepekolksehoeve te-
genover de Openbare Basisschool. 
In deze tuin telen vrijwilligers uit 
de wijk groente, fruit, kruiden en 

bloemen volgens biologische prin-
cipes. Op het eerste gezicht lijkt 
de tuin er kaal en verlaten bij te 
liggen. Maar schijn bedriegt. Na de 
eerste stappen loop ik langs een 
vak vol met groente. Even denk ik 
aan spruiten, maar het blijkt palm-
kool te zijn. Tot nu toe een voor 
mij geheel onbekende groente. Hij 
dankt zijn naam aan de smalle, 
langwerpige, kroezende bladeren 
die zoals bij een palmboompje van 
de stengel af groeien. Vanwege 
zijn donkergroene of zwartgroene 
gebobbelde bladeren wordt het 
ook wel de zwarte boerenkool 
genoemd. Het is een familielid van 
onze boerenkool en komt oor-
spronkelijk uit Italië. Even verder 
kom ik de andere wintergroenten 
tegen: spruiten en prei. De rest van 
de groenten wordt later in het jaar 
gezaaid/gepoot. u 
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Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

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

--
--

--
--

--
--

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

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding 
en ontvang een cadeau t.w.v. € 25,- 

bij de start van de zorg

WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL         040 - 206 44 44

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

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

--
--

--
--

--
---

--------------------- CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare

. . 

www.bee-different.nl    +31 (0)6 48369319    info@bee-different.nl
www.het-koetshuis.nl    +31 (0)6 50849780     info@het-koetshuis.nl

... bij de realisatie van uw woondromen?

Hoe kunnen wij u helpen ...

&&ARCHITECTUUR & REALISATIE

i n t e r i e u r w e r k e n

... bij de realisatie van uw woondromen?
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Vol trots en passie vertelt iedereen 
over de activiteiten van de buurt-
tuin. Tijdens de “NL-doet-dag” 
geven ze de tuin een opknapbeurt. 
De container aan de rand van de 
tuin wordt geschilderd en de tuin 
wordt omgespit en bemest. Er wor-
den kookworkshops georganiseerd, 
er wordt een cursus biologisch 
moestuinieren gegeven en mensen 
die thuis tuinieren krijgen advies. 
De buurttuin werkt ook samen met 
scholen. Lokale scholen hebben 
een stukje land waar de kinde-
ren groente kunnen zaaien, laten 
groeien en plukken.

Open voor iedereen 
Het is rustgevend in de tuin. De 
tuin is het hele jaar vrij toegankelijk, 
dus loop er gerust eens doorheen 
als je een wandeling door Brande-
voort maakt. Het hekwerk om de 
tuin is niet bedoeld om het publiek 
buiten te houden, maar voor de 
konijnen. Op het bankje kun je ge-
nieten van het uitzicht. Het is een 
mooi plekje, zeker als het voorjaar 
straks haar eerste warme zonne-
stralen laat zien.

Het is echter niet de bedoeling 
dat je zomaar groenten en krui-
den uit de tuin plukt. De oogst is 
bestemd voor iedereen die in de 
tuin meehelpt. Helpen kan elke 
donderdag en zaterdagochtend van 

9.00 - 12.00 uur. De ochtend wordt 
gestart met de tuin in orde maken 
zoals spitten, harken en schoffelen. 
“Daarbij letten we goed op de ge-
zondheid en lichaamshouding van 
de deelnemers”, aldus Henk, “zodat 
bijvoorbeeld de wat oudere deelne-
mers niet te lang voorovergebogen 
aan het werk zijn.”
Tegen het einde van de ochtend 
wordt gekeken wat geoogst kan 
worden en wat de deelnemers mee 
naar huis kunnen nemen. 
Omdat de tuin vrij toegankelijk is, 
hebben ze jammer genoeg ook te 
maken met vandalisme aan de 
geteelde groente en de kas. Door 
alertheid van de omwonenden 
en kordaat optreden van politie 
is het vandalisme en overlast van 
hangjeugd het laatste jaar gelukkig 
afgenomen.

Open dag Op
18 juni organiseren ze een open 
dag. In deze maand is de tuin op 
zijn mooist. De kruidentuin staat 
dan in volle bloei. Er zijn al ‘vroege’ 
aardappelen en mooie zonnebloe-
men. Er is sla en in de kas vind je 
tomaten en komkommers. Tijdens 
de open dag is er een proeverij 
van allerlei kruiden en thee, lekkere 
hapjes uit eigen tuin, bezoekers 
kunnen groenten en kruiden kopen 
en de plantendokter helpt bij vra-
gen over problemen met je planten. 

Nieuw: pluktuin 
Dit jaar wordt gestart met de pluk-
tuin. Deze ligt tussen de kruiden-/
groentetuin en het maisveld in. 
Omwonenden kunnen hier bloe-
men plukken, waarbij om een kleine 
vergoeding of wat hulp in de tuin 
wordt gevraagd.

De toekomst 
De locatie van de tuin is een 
tijdelijke plek. “Op deze grond zijn 
bouwplannen”, aldus Christ. “Wan-
neer met de bouw wordt begonnen, 
is afhankelijk van lopende proce-
dures. Maar het kan zijn dat we al 
in 2018 moeten verhuizen”. Het is 
de bedoeling dat de tuin dan ver-
huist naar de ‘slimme wijk’ aan de 
andere kant van het spoor. In wat 
voor vorm is nog niet duidelijk. De 
gemeente wil hier stadslandbouw 
toepassen en daarbij is het mogelijk 
om de buurttuin integraal in de wijk 
te laten functioneren. We zullen 
zien wat de toekomst brengt, maar 
voorlopig kunnen we genieten van 
deze mooie plek in Brandevoort! n

tekst: Marc Dekkers

foto: Rianne van Lierop

Hazenwinkel wellicht minimaal
jaar vertraging

De gemeente Helmond stond 
eind oktober bij de Raad van State 
tegenover hobbyboer Gerard Man-
ders. Hij woont aan de Broekstraat 
in Mierlo, tegen Brandevoort aan, 
waar hij een vergunning heeft voor 
30 schapen en 25 konijnen. In de 
nieuw te bouwen wijk Hazenwinkel 
komen verschillende woningen tot 
op ongeveer 20 meter van zijn per-
ceel. De Mierlonaar Manders vreest 
dat hij hierdoor wordt beperkt in 
zijn mogelijkheden.

De Raad van State gaf Manders 
gelijk dat de gemeente Helmond 

zich bij het plan Hazenwinkel moet 
houden aan de ‘geurhindercontour’ 
die in het bestemmingsplan staat. 
Deze lijn geeft aan waar in de buurt 
van veehouderijen wel en niet mag 
worden gebouwd. Volgens de ge-
meente Helmond gaat het om één 
stankcirkel, waarbij ze aangeven dat 
het kippenbedrijf al weg is. Volgens 
Manders gaat het om een andere 
geurcontour.

De uitspraak betekent in ieder geval 
dat de gemeente het bestemmings-
plan Brandevoort II zal moeten wij-
zigen om de geplande 120 tot 150 

woningen te bouwen. De ontwikke-
ling van plan Hazenwinkel staat pas 
over een aantal jaar op de agenda, 
maar de uitspraak van de Raad 
van State heeft wel consequenties. 
Wethouder Frans Stienen: “Het 
aanpassen van het bestemmings-
plan betekent een wijziging van 
onze planning of we moeten meer 
mankracht gaan inzetten. Het gaat 
ons in ieder geval geld en/of tijd 
kosten.” n 

tekst: Patricia Teuns
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De ontwikkeling van de

cosmetica
Een stukje geschiedenis en de recente heropleving van de cosmetica voor de man. In de Oudheid 

was het gebruik van cosmetica bij mannen heel gewoon en tegenwoordig zien we dat ook de man-
nen steeds meer geïnteresseerd raken en producten gaan aanschaffen. Cosmeticalijnen volgen 

trouw de laatste mode: in het verleden was een witte huid een teken van welstand en schoonheid, 
later werd dat juist een bruin gelaat. En door alle medelanders die zich hier hebben gevestigd heb-

ben we een mix van allerlei kleuren en zo hoort het ook, lijkt mij. 

Cosmetica is zo’n normaal onder-
deel van ons leven dat we er amper 
bij stilstaan. Vrijwel iedere vrouw 
doet ’s ochtends wel wat crème op 
haar gezicht en velen zetten geen 
voet buiten de deur zonder zich op 
te maken. Maar niet alleen vrouwen 
besteden aandacht aan hun uiter-
lijk. Ook de man van tegenwoordig 
smeert er lustig op los en heeft 
een ruime keuze uit verzorgingspro-
ducten, camouflagestiften en zelfs 
oogpotloden en (neutrale) nagel-
lak. Maar dat geldt natuurlijk bij lan-
ge na niet voor de “gewone”man. 
Vindt hij waarschijnlijk zelf. Echter 
de cijfers van de cosmeticabranche 
laten heel wat anders zien! De afge-
lopen jaren is de markt voor man-
nencosmetica verdubbeld en groeit 
nog steeds. In onze huidige cultuur 

waarin een jeugdige, goedverzorgde 
uitstraling centraal staat, kan de 
man niet achterblijven. Was het tien 
jaar geleden nog vooral de homo-
seksueel die zich druk maakte om 
zijn look, nu wil ook de moderne 
heteroseksuele man goed voor de 
dag komen. Maar wie denkt dat dit 
een nieuwe trend is, komt bedrogen 
uit. Een duik in de geschiedenis 
leert dat cosmetica vrijwel altijd zo-
wel een mannen-, als een vrouwen-
aangelegenheid is geweest!

Loodwit en dergelijke
Cosmetica is letterlijk nog veel 
ouder dan de weg naar Rome. Zo 
hebben archeologische vondsten 
in Egypte aangetoond dat mensen 
uit die tijd hun oogleden kleurden 
met koolstof en malachiet, een 

blauw/groen mineraal. Dat deden 
ze vooral omdat ze dachten dat 
daarmee oogziektes voorkomen 
konden worden. Doordat gedacht 
werd dat het oogziektes op afstand 
hield, gebruikten velen het. En zo 
kwam het verschijnsel waarschijn-
lijk door de jaren (eeuwen) heen 
in de mode. In veel oude culturen 
zie je het terugkomen. Net zoals 
mensen hun gezicht vele eeuwen 
lang wit maakten. Vrouwen én 
mannen. Als je wit was, zag je er 
namelijk welgesteld uit; het was 
een teken dat je niet vaak buiten 
kwam en dus geen zware arbeid in 
de buitenlucht hoefde te verrichten. 
In China en Japan werd hier - al 
1500 voor Christus - rijstpoeder 
voor gebruikt, later deed men dat 
met kalk, eiwit of witlood, tot ver in 
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de middeleeuwen. Loodwit is een 
erg giftig goedje, maar dat wisten 
ze toen nog niet. Waarschijnlijk zijn 
er veel mensen vroegtijdig door 
gestorven. Ook rouge en lippenstift 
werden uitbundig gebruikt, zeker in 
de pruikentijd (de achttiende eeuw) 
omdat het een goede gezondheid 
weerspiegelde. Later, in de Victori-
aanse tijd, raakte make-up juist uit, 
het werd als vulgair gezien. Alleen 
dames van lichte zeden maakten 
zich nog op.
Tot de tijd van de stomme film en 
de opkomst van Hollywood. Make-
up werd vanaf die tijd populairder 
dan ooit, nu alleen bij vrouwen. Het 
werd toegankelijk voor iedereen, 
niet langer alleen voor de rijken der 
schepping. Er ontstonden grote 
cosmeticahuizen, die tegenwoordig 
nog steeds bekend zijn. In die-
zelfde tijd raakte de witte uitstraling 
uit, het werd juist als mooi gezien 
om bruin te zijn. Want nu wordt 
dat vooral als teken van welstand 
gezien; wie bruin is, heeft kennelijk 
genoeg geld om naar verre landen 
op vakantie te gaan en lekker lui te 
zonnebaden en bovendien zie je er 
hierdoor gezonder uit en flatteert je 
kleding beter.
Zo verandert het modebeeld tel-
kens, en daarmee ook onze visie 
op wat ‘mooi’ is. In de toekomst zal 
een witte huid vast weer mode wor-
den, de zon is namelijk zo slecht 
voor je huid - denk aan (huid)
kanker en versnelde ouderdomsver-
schijnselen - dat bruin zijn vast niet 
populair zal blijven.

Krokodillenpoep
Ook met huidverzorging zijn men-
sen al vele duizenden jaren be-
zig. Er zijn cosmeticakruikjes van 
drieduizend jaar geleden terugge-
vonden waarin mengsels zaten van 
dierlijke vetten; onder meer afkom-
stig van slangen, katten en kroko-
dillen. Om het te parfumeren zaten 
er resten van bloemgeuren door-
heen. De Romeinen hadden een 
manier van huidverzorging die voor 
ons op z’n zachtst gezegd niet erg 
aanlokkelijk klinkt: zij hadden zoge-
naamde modderpakkingen waaraan 
krokodillenpoep was toegevoegd! 
Maar dat was goed voor de huid, 
meenden zij. Badhuizen waren 
toentertijd heel populair. Mensen 
zaten er hele dagen in, er werden 
zelfs vergaderingen gehouden, et-
cetera. Hygiëne was belangrijk. Dit 
in tegenstelling tot de middeleeu-

wen, toen de mensen zich amper 
wasten. Ze stonken een uur in de 
wind. Het kwam voor dat ze zich 
wasten met urine, omdat ze dach-
ten dat dit gezond zou zijn en goed 
voor de huid! Wel werden er allerlei 
geurtjes gebruikt om de stank te 
camoufleren. Huidverzorgingspro-
ducten werden toen gemaakt van 
onder meer oliën, planten en wol-
vet. Sommige ingrediënten worden 
nu nog steeds gebruikt.

In de vorige eeuw en vooral in de 
laatste decennia is het heel hard 
gegaan: er is een overvloed aan 
prachtige make-up en verzorgings-
producten gekomen en die kopen 
we met z’n alleen massaal in. 
Alleen al in Nederland worden er 
miljarden uitgegeven aan cosme-
tica. Het segment dat zich specifiek 
op mannen richt, is in verhouding 
kleiner maar groeit nog steeds 
enorm!

Mannen hebben zich de vorige 
eeuw verre gehouden van alle 
smeersels en poedertjes. Een 
‘echte man’ had dat niet nodig. 
Af en toe een likje Nivea, dat was 
wel het maximale. Maar de man 
van tegenwoordig voert, net als de 
vrouw, een gevecht tegen het ouder 
worden en dus tegen de rimpels. 
En velen camoufleren hun min-
puntjes. De laatste jaren schamen 
mannen zich ook helemaal niet 
meer om dergelijke producten te 
kopen. De komst van mannenbla-
den als Men’s Health, Best Life 
en dergelijke dragen eraan bij dat 
mannencosmetica toegankelijker is 
geworden.

De huid van de man
Waarom zijn er eigenlijk specifieke 
mannenproducten? Kan een man 
niet gewoon een likje meepikken 
uit de pot van hun vriendin, zus of 
moeder? Nee. De mannenhuid is 
namelijk heel anders dan die van 
de vrouw. De huid van de man is:
• een stuk dikker;
• beter doorbloed en gebruikt
 daardoor meer zuurstof;
• wat vetter en daardoor meer
 vatbaar voor mee-eters;
• rondom de ogen wat droger;
• droogt sneller uit;
• gevoeliger, vooral door het vele
 scheren.

Vele bekende cosmeticahuizen 
hebben daarom tegenwoordig een 

speciale mannenlijn. Het betreft 
vooral lichaamsverzorging, verzor-
ging van de huid en camouflage-
producten. Een van de meest voor-
uitstrevende make-uplijnen voor 
mannen is van Jean Paul Gaultier, 
met onder meer lippenstift en oog-
potloden, in een heel mannelijke 
versie. Veel mannelijke acteurs en 
popsterren zijn altijd opgemaakt. 
Weliswaar meestal vrij naturel, 
maar subtiele lijntjes om de ogen 
zie je bijvoorbeeld regelmatig. Zoals 
bij Robbie Williams. Zanger Henny 
Vrienten van Doe Maar was zijn 
tijd ver vooruit, want die deed dat 
in de jaren 1980 al. Hierbij vooral 
David Bowie niet te vergeten. En 
Brad Pitt maakt het helemaal bont. 
Deze acteur schijnt dol te zijn op 
oogschaduw.

Niet alle mannen moeten wat van 
deze trend hebben. Denk maar aan 
het type man, die zich liever druk 
maakt om zijn baan en de wereld-
economie dan dat hij met geurtjes 
in de weer is. Ook zijn er nog veel 
mannen die bang zijn ‘vrouwelijk 
gedrag’ te vertonen. Hier is nog 
een flinke marketingtaak weggelegd 
en ook het verpakkingsconcept is 
van groot belang. Wie weet zal de 
markt over tien jaar nog wel enorm 
toegenomen zijn? Een decennium 
geleden waren er nog maar weinig 
mannen die naar de zonnebank 
gingen, tegenwoordig bezoeken ze 
die veel vaker. Ook schoonheids-
specialistes krijgen het steeds druk-
ker met herenbezoek. Overigens: 
bijna alle producten voor de man 
die er tot nog toe zijn gemaakt, zijn 
gericht op de blánke man. Er is in 
Nederland nog maar weinig voor 
de donkere of de Aziatische huid. 
Tot slot een leuk feitje: mannen 
die cosmetica kopen, blijken heel 
standvastig en merktrouw. Als ze 
eenmaal gekozen hebben voor 
een bepaalde lijn, blijven ze dat 
jarenlang kopen. Veel langer dan 
vrouwen, die graag eens wat anders 
uitproberen. Mannen zijn op dit 
vlak dus misschien wel een heel 
stuk trouwer dan op veel andere 
gebieden….!
Dit alles kan ik u vertellen door 
mijn verleden als schoonheidsspe-
cialiste en docente schoonheids-
verzorging en het bestuderen van 
de geschiedenis van make-up. n 

tekst: Marga Dobma
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Hurks & Adriaans

We blijven bouwen 
maar we vragen eerst:
Wat wil Brandevoort?

Wij bouwen brandevoort is al vanaf het begin betrokken bij de nieuwbouw in 
Brandevoort. Met succes. Liefst duizend woningen hebben we inmiddels op onze  
naam staan. Duizend woningen waar duizend gezinnen, van welke samenstelling 
dan ook, tevreden wonen. Daar zijn we hartstikke trots op. En we bouwen door.  

We willen proberen om dat nog beter te doen. Nog meer afgestemd op de wensen  
van de toekomstige bewoners. Daar hebben we hulp bij nodig. 

De hulp van de mensen uit Brandevoort. Jullie hulp. 

Daarom organiseren we op 12 april een gezellige avond in ’t Brandpunt waar we op 
een leuke, interactieve manier jullie mening vragen. Natuurlijk onder het genot van 
een hapje en drankje. Na de vragenronde staat er ook leuke quiz over Brandevoort 

op het programma. De winnaar daarvan krijgt een ballonvaart voor 2 personen over 
Brandevoort. Kortom, een leuke, gezellige avond die je nu al in je agenda moet zetten: 

Woensdag 12 april bij ‘t Brandpunt, Biezenlaan 29.
 Inloop vanaf 19.30 uur. Start om 20.00 uur. Tot daar. Tot dan.

Aanmelden via wijbouwenbrandevoort.nl
Volg ons op Facebook

Doe mee en win een luchtballonvaart voor 2 personen

HUR 17002 WBB PubQuiz advertentie KEUZE2.indd   1 14-03-17   14:50
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Wij bouwen brandevoort 

Informatieavond en pubquiz 

Wij bouwen brandevoort wil weten 
hoe Brandevoorters het liefst 
wonen. Om daarachter te komen 
vragen ze het de mensen van 
Brandevoort zelf. Op een bijzonder 
leuke informatieavond op 12 april 
in ’t Brandpunt. Met de smart- 
phone als stemkastje wordt de 
aanwezige Brandevoorters van 
alles gevraagd over huizen en 
wonen. Maar dat is niet alles. Er 
worden na de pauze ook leuke, 
grappige, moeilijke en uitdagende 
vragen gesteld over Brandevoort 

zelf. Een soort pubquiz dus. De 
winnaar van de quiz kan een 
fantastische ballonvaart voor twee 
personen tegemoetzien. Alle ande-
ren winnen een wijk waarin in de 
toekomst nog beter over wonen en 
leven is nagedacht.

Uiteraard staat er een hapje en 
drankje klaar. Ook serieuze infor-
matie kan namelijk op een gezel-
lige manier worden verzameld. De 
avond is op woensdag 12 april, de 
inloop is vanaf 19.30 uur. Start om 

20.00 uur. Het einde van de avond 
is rond 22.00 uur.
Wie zeker wil zijn van een plek, 
meldt zich nu aan via wijbouwen-
brandevoort.nl. Het zou namelijk 
wel eens gezellig druk kunnen 
worden.

Voor meer informatie:

Wij bouwen brandevoort
Daan Beelen
06 185 57 316
daan@librevastgoed.nl n

Een gezellig avondje Brandevoort en kans op een luchtballonvaart voor 2 personen. 12 april in 
’t Brandpunt: Informatieavond en pubquiz tegelijk. 

Senioren Brandevoort
actief en vernieuwend 

Voor en door de Senioren Bran-
devoort worden tal van activiteiten 
verzorgd. Denk aan de gezellige 
koffie-ochtenden op woensdag-
morgen. Het voorlezen voor slecht-
zienden, welke nu nog op beperkte 
schaal wordt georganiseerd. Onder-
zocht wordt of er behoefte is aan 
uitbreiding. De Senioren Brande-
voort zijn ook actief betrokken 
bij de rondleidingen door de wijk, 
welke weer gaan beginnen. Aan 
geïnteresseerden wordt onze fraaie 
wijk getoond en verteld hoe het 
leven hier is.

In het komend jaar worden de 
bijeenkomsten met zorgaanbieders 
voortgezet. Nadere informatie over 
tijdstippen en inhoud volgt. Ook 
wordt aandacht besteed aan het 
programma Share Care. Dit digitale 
programma biedt hele goede moge-
lijkheden om de hulp aan mensen, 
die door ziekte of anderszins op 

anderen een beroep moeten doen, 
veel beter te organiseren en man-
telzorgers te ontlasten.

Onder de naam Verenigde Bonden 
Overleg Helmond (VBOH) zijn di-
verse ouderenbonden actief. De or-
ganisatie van de VBOH is afgerond 
en er is regelmatig overleg met de 
Gemeente over zaken die ouderen 
in Helmond betreffen. Hiermee is 
de rol van de voormalige Senio-
renraad weer op een goede manier 
ingevuld. Het VBOH is aanwezig op 
de komende 50-plus Beurs die op 
24, 25, en 26 maart wordt gehou-
den. Senioren kunnen daar met 
vragen over bijvoorbeeld “Langer 
thuis blijven wonen” terecht.

Helaas zijn bepaalde activiteiten 
die voor of door de Senioren wor-
den georganiseerd ook stopgezet. 
Zo wordt afgezien van een hob-
byruimte voor senioren, vanwege 

de vele regels en bepalingen en 
omdat er geen duidelijke signalen 
zijn ontvangen dat een dergelijke 
voorziening wordt gewenst.

De senioren zijn ook betrokken bij 
de activiteiten in ’t Plein. Omdat 
bij ‘t Plein de focus hoofdzakelijk 
ligt op de kunst en de onderdelen 
Informatie en Historie van de wijk 
aandacht te kort komen, is vanuit 
de senioren enige terughoudend-
heid om hieraan een bijdrage te 
leveren.

Senioren Brandevoort werkt voort-
durend aan nieuwe plannen en 
ideeën. Mocht u suggesties hebben, 
laat het ons dan weten. De eerst-
volgende Senioren Brandevoort 
bijeenkomst vindt plaats op 31 april 
om 14.00 uur in ’t BrandPunt.
U bent van harte welkom. n

tekst: Holke Flapper
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Hockeyclubs
grote aantrekkingskracht op

jeugd Brandevoort
Helaas heeft Brandevoort zelf geen hockeyclub en daarom wijken veel wijkgenoten uit naar

Hockeyclub Mierlo of Hockeyclub Helmond. Wij vonden het leuk om eens te praten met beide clubs 
en te onderzoeken waarom Brandevoortse hockey-liefhebbers nu kiezen voor één van de clubs.

Hockeyclub Mierlo echte 
familieclub
Henry van Wanrooij is sinds 20 
jaar actief als bestuurslid en sinds 
een kleine 5 jaar als voorzitter: “We 
hebben 5 bestuursleden en dit 
team bestaat ook ruim 4 jaar en 
dat gaat goed. De club is enorm 
gegroeid, zeker na de totstandko-
ming van Brandevoort. Veel jeugd-
leden kiezen voor ons, omdat het 
dichtbij is en ze op de fiets of te 
voet alleen maar het kanaal over 
hoeven te steken.” Doorn in het 
oog is daarbij dat bij het bruggetje 
nog steeds weinig licht is en een 
deel van de weg nog onverhard is. 
“Het is Eindhovens grondgebied en 
dat maakt het lastig om het voor 
elkaar te krijgen dat dit snel verbe-
tert”, licht Henry toe. Zelf heeft hij 
jaren gehockeyd, is bondsscheids-
rechter geweest en heeft trainin-
gen gegeven aan de jeugd. Zijn 
zoon hockeyt nog steeds op hoog 

niveau, maar is ook nog betrok-
ken bij de club. De enthousiaste 
voorzitter gaat verder: “We probe-
ren zoveel mogelijk jeugd ook een 
scheidsrechterskaart te laten halen 
en senioren de trainingen te laten 
geven aan de jeugd. Dat is voor alle 
betrokkenen leerzaam en vergroot 
de binding met de club en met el-
kaar. Er verdwijnen sporadisch ook 
wel talenten naar andere vereni-
gingen en ook die proberen we nog 
aan ons te binden door hen trai-
ningen te laten verzorgen. De club 
is dan ook een echte familieclub, 
waar zowel recreatief als prestatief 
gespeeld kan worden. We organise-
ren jaarlijks een familietoernooi en 
hebben nu ook 2 grote toernooien 
gepland in zowel de B-categorie als 
de C-categorie. De jongste jeugd 
kan al vanaf 6 jaar proeven aan het 
spelletje. We hebben iedere zondag 
gratis trainingsochtenden, dat kun-
nen ze dan een 3-tal weken doen 

en zich dan aanmelden. Ze spelen 
dan eerst 3 tegen 3, dan 6 tegen 6, 
8 tegen 8 en later 11 tegen 11. We 
hebben ook een technische com-
missie die de teams samenstelt 
en 2 maal per jaar verzorgen we 
een clinic waarin we talent kunnen 
scouten. Er komen gek genoeg wei-
nig jongens de laatste jaren, het is 
steeds meer een meidensport aan 
het worden”.
Terwijl ik er ben, valt me op dat 
het clubhuis grondig wordt aan-
gepakt. De banken zijn geverfd en 
alles wordt klaargemaakt voor na 
de winterstop. Henry vertelt dat ze 
nog meer van plan zijn: “We gaan 
proberen het Clubhuis ook uit te 
breiden. We hebben nu 4 volwaar-
dige kleedkamers, die ook dienst 
kunnen doen als 6 kleine, maar we 
willen graag naar 12. En er is meer 
opslagruimte nodig. Verder zouden 
we graag wat meer parkeerruimte 
hebben en ook daarover zijn we in 
gesprek.
“Trots is Henry ook op de clas-
sificatie ‘Team: Fit’, een blijk van 
een gezonde sportkantine. Min-
der snoep en snacks, meer fruit 
en gezond eten. Op zaterdag, de 
speeldag van de jeugd, wordt er 
zelfs geen alcohol geschonken en 
op veel plaatsen geldt een rookvrije 
zone, niet alleen binnen.
“Dit geeft ook zelden problemen, 
iedereen werkt mee om er samen 
een gezonde en gezellige club van 
te maken”, sluit Henry van Wan-
rooij af.

Facts
Oprichtingsdatum: 1981
Aantal leden: 810
Aantal jeugdleden: 650, 7 jongens-
teams, 21 meisjesteams
Aantal leden uit Brandevoort: 350Henry van Wanrooij
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Hockeyclub Helmond wil 
clubgevoel verder ontwikkelen
Bij een club met veel leden heb je 
veel vrijwilligers nodig, wat meer 
bestuursleden (9) en commissies 
en dus tref ik naast voorzitter Dirk-
Jan van Lente ook Bart Scheepens, 
bestuurslid Communicatie. Wat 
opvalt aan Hockeyclub Helmond is 
dat er een behoorlijk professionele 
club is ontstaan met een duidelijke 
visie naar de toekomst.
“We hebben alle niveaus en alle 
faciliteiten om zowel voor de recre-
atieve hockeyer als voor de pres-
tatie-hockeyer interessant te zijn”, 
licht Dirk-Jan toe. “Datzelfde geldt 
ook voor de jeugd en de senioren, 
voor eenieder is er een team dat 
past. Vanwege de historie zien we 
dat het nog steeds een familieclub 
is en op het jaarlijkse familietoer-
nooi spelen soms 3 generaties van 
bekende families uit Helmond mee. 
We hebben ook veteranenteams 
met een gemiddelde leeftijd van 
rond de 70 en ons oudste lid was 
ooit een man van 87 jaar!” Dirk-Jan 
glimlacht terwijl hij het vertelt.
Het is soms lastig om leden te 
binden en te boeien. Eén van de 
activiteiten die de jongeren kan 
binden aan de club is een soort 
terugkomavond op vrijdagavond. 
Speciaal bedoeld voor studerende 
jongeren (18-25 jaar), die in het 
weekend naar huis komen. Zij kun-
nen op vrijdagavond een partijtje 
hockeyen en aansluitend een 
warme hap eten en bijpraten met 
elkaar. Een ander initiatief is vooral 
bedoeld voor de senioren en dat 
is de verdere ontwikkeling van de 
Business Club. Er is nu bijvoorbeeld 
al een Sponsordiner in de winter 
en een BBQ in de zomer. Hier zijn 
circa 60 ondernemers aanwezig en 
daarmee een leuk zakelijk netwerk.
“Onze ambitie is om weer veel 
meer club te zijn dan vereniging”, 
vertelt Bart, die ook in het dagelijks 
leven communicatie professional is. 
“We willen steeds meer naar een 
club die met elkaar, voor elkaar en 
door elkaar zorgt voor gezelligheid, 
sportiviteit en prestatie. Voorheen 
zorgde het bestuur en de vrijwil-
ligers veel meer voor de individuele 
leden, maar nu doen we het veel 
meer met elkaar”. Dirk-Jan vult 
aan: “In plaats van evenementen-
commissies in het leven te roepen, 
vragen we nu vaak aan een team 
iets te organiseren. Zo ontstaan 
vaak leuke evenementen met een 

thema, waar je zelf niet altijd met-
een aan denkt. Daarnaast komen 
de toernooien weer meer terug en 
hebben we ook weer A- en B-
feesten terug in het leven geroepen. 
Wel meer gereguleerd en bedoeld 
voor onze leden. Een goede regis-
tratie van de aanwezigen is daarbij 
een goed hulpmiddel en daar-
voor is zelfs een app ontwikkeld” 
Bart gaat verder: “We worden blij 
van groei, maar dat is geen doel 
op zich. Belangrijker is het om je 
bestaande leden bij je te houden. 
Ik ben een jaar geleden begonnen 
in mijn communicatie rol en heb 
vooral veel aandacht gegeven aan 
interne communicatie. De leden in-
formeren over wat we aan het doen 
zijn als bestuur en wat er allemaal 
te doen is binnen de club. Daar 
begint het mee”.

Beide heren hebben een grote bin-
ding met de club. Bart heeft in zijn 
jeugd gehockeyd, maar nu volgt hij 
vooral zijn eigen kinderen bij Hoc-
keyclub Helmond. Dirk-Jan heeft 
jarenlang gehockeyd bij diverse ver-
enigingen. Ook omdat hij zelf elders 
ging studeren. Nu hockeyt hij nog 
in een veteranenelftal. “Op Super-
Sunday heb ik het dan ook vaak de 
hele dag enorm druk”, zegt hij daar 
zelf over. “’s ochtends vroeg hockey 

ik zelf en om 12.30 uur spelen dan 
de dames thuis en om 14.30 uur 
de heren. Dan ben ik minimaal van 
9.00 – 19.00 uur onder de pannen”, 
lacht hij.

Facts
Oprichtingsdatum: 1933 (ooit 5 
clubs, oudste daarvan komt uit 
1933)
Aantal leden: 1.300
Aantal jeugdleden: 800, 17 jongens-
teams, 35 meisjesteams
Aantal leden uit Brandevoort: 100

Slotconclusie
Duidelijk is dat beide clubs hard 
aan de weg timmeren en daardoor 
een grote aantrekkingskracht heb-
ben op jong en oud. Het is vooral 
persoonlijke voorkeur die je doet 
besluiten om naar Mierlo of naar 
de Warande te rijden. Zelf sfeer 
proeven en kijken wat je zelf het 
best past is daarbij het advies. n 

Dirk-Jan van Lente

tekst: Peter Nouwen

foto: Vincent Knoops
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Iedere Dinsdag van 18.30 uur - 20.00 uur wordt er
samen gefietst en aan de baan gewerkt
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BMX terrein Flame Trails 
organiseert een ‘jam’

zondag 9 April 2017

Al enkele jaren ligt tegenover het hoofdveld van SV Brandevoort een BMX terrein met de 
naam Flame Trails. De openbare BMX baan werd door de rijders zelf aangelegd met behulp 

van enkele behulpzame ouders. Iedere dinsdag van 18.30 uur - 20.00 uur wordt er 
gemeenschappelijk gefietst en aan de baan gewerkt, zodat deze er weer perfect bij ligt. 

Voor de BMX-ers zijn de Flame Trails als een tuin voor de bewoners van deze wijk. 
Het is geen plaats om te gebruiken als glijbaan of om oorlogje te spelen. 

De jumps zijn zo perfect op elkaar aangesloten en in vorm gebracht 
dat er fantastisch gefietst kan worden.

Iedereen die interesse heeft in BMX 
kan iedere dag vrij gebruikmaken 
van de baan. Fietscrossers kunnen 
er werken aan hun techniek, Free-
stylers kunnen op diverse jumps 
hun tricks laten zien of werken 
aan nieuwe stunts. Dit alles 
zonder dat er een trainer in 
hun nek staat te hijgen. De 
rijders bepalen zelf hoe 
vaak en wanneer ze fiet-
sen. Is het weer goed, dan 
blijven ze langer. Regent 
het, dan blijven ze lekker 
thuis. Maar hoe vaker er 
gefietst wordt, hoe beter 
men wordt, dat is duidelijk. 
De dinsdagavonden zijn ge-
reserveerd om samen te fiet-
sen en te werken aan de baan 
en hierbij is iedereen welkom. Tips 
worden gegeven aan iedereen die 
iets wil leren, maar zonder enige 
druk. Uiteraard is het aanbevolen 
om een helm en beschermers te 
dragen zodat bij een eventuele val 
gewoon doorgegaan kan worden 
met de sessie en grote ongelukken 
zoveel mogelijk vermeden worden.
Fietscross is inmiddels een Olym-
pische sport geworden. In Beijing, 
London en Rio stond het al op het 
programma. In 2012 en 2016 met 
Nederlands succes want daar na-
men Laura Smulders en Jelle van 
Gorkom medailles mee naar huis. 
Het is niet ondenkbaar dat in Tokyo  

 

(2020) een BMX Freestyle on-
derdeel toegevoegd wordt aan de 
spelen, hierover wordt in juli 2017 
beslist. Veel ouders die in de tach-
tiger jaren opgegroeid zijn, hebben 
waarschijnlijk ooit een crossfiets 
gehad waarmee vele uren gecrosst 
werd op een zelf aangelegd ter-
reintje. De Flame Trails is een cross 
stek voor ieder niveau en op het 
kinderbaantje kunnen ook de klein-
sten talloze rondjes draaien onder 

toezicht van de (groot-)ouders. 
De uitdagingen die de jongeren 
beleven op de Flame Trails zijn van 

grote waarde. Grenzen worden 
verlegd en het zelfvertrouwen 

gaat omhoog. Iedere keer een 
stapje verder of een nieuwe 
truc perfectioneren; ‘the sky 
is the limit’.

 Op zondagmiddag 9 
April 2017 zal de jaarlijkse 
Flame Trails Jam plaats-
vinden waar wijkbewoners 
kennis kunnen maken met 
de BMX sport. Ook ouders 

die vroeger gefietst hebben 
mogen de CPX, BMX 2000, 

GT, MCS, Kuwahara, JMC, of 
Hutch afstoffen en een rondje 

komen maken.

Flame Trails:
Open: Dagelijks
Gezamenlijke sessies (bij redelijk 
weer): wekelijks, 
dinsdag 18:30-20:00 uur
Evenement: Flame Trails Jam, 
Zondag 9 April, 13:00-17:00 uur. 
Toegang: gratis (respecteer de 
baan) n

tekst: Bart de Jong

foto: Bart de Jong/EBC
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• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

Bollenhoeve 9  Helmond  |  0492 667376  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

De Opticien van Stiphout
voor brillen en contactlenzen 

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E

• 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 | praktijkmanager.prinsen@gmail.com

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.

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

VOOR AL UW HOUTEN VLOEREN

WWW.SCHEPERSPARKET.nl

VOORJAARS-ACTIE
10% KORTING*

Op al uw aankopen bij Schepers parket
*Deze actie is geldig tot 12 juni 2017

Vraag naar de voorwaarden.

Geldropseweg 40 Mierlo    T 06-51249350
● Eigen echospreekuur
● Flexibele spreekuurtijden
● Kinderwensspreekuur
● Geldrop - Mierlo - Mierlo-Hout - Brandevoort

Madelon Janssen
Tea Bijlsma
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Tweede Foodtruckfestival, 
maar ook Culinair?

Het is aan u

Het eerste Foodtruckfestival “Brandefood” in 2016 was een waanzinnig succes met 7 foodtrucks en 
maar liefst 2.500 bezoekers. Dit was voor de organisatie reden om de Stichting Brandefood in het 
leven te roepen en vanuit daar meerdere culinaire evenementen te gaan organiseren om de wijk

op een andere manier samen te brengen.

Brandefood Foodtruckfesti-
val op 8 oktober 2017
Inmiddels is de datum voor editie 2 
alweer bekend. Op 8 oktober 2017 
zullen maar liefst 10 (!) Foodtrucks 
hun opwachting maken en organi-
sator Richard Snel mikt op 3.000 
– 3.500 bezoekers: “We willen het 
iets ruimer opzetten dan vorig jaar. 
Het was zo’n groot succes dat we 
nog meer mensen verwachten 
en afgelopen jaar waren een paar 
trucks op het einde van de dag 
door hun producten heen. Dit wil-
len we zeker voorkomen. Er zijn ook 
al ruim 40 (!) aanmeldingen van 
Foodtrucks die graag mee willen 
doen. We zullen er een groot aantal 
teleur moeten stellen, we heb-
ben plaats voor 10. We selecteren, 
net als vorig jaar, op kwaliteit en 
originaliteit.” De organisatie is ook 
nog op zoek naar 4 enthousiaste 
cateraars uit de wijk. “We hebben 
vorig jaar Masterchef deelnemer 

 
 

Patrick Cuevas als publiekstrekker 
gehad en willen op een vergelijk-
bare wijze andere food-aanbieders 
uit de wijk een podium geven. 
Deelnemers kunnen zich bij ons 
melden”, vertelt Richard enthousi-
ast. Het terrasgedeelte zal ook iets 
groter worden, zodat er plaats is 
voor alle bezoekers. Uiteraard is er 
ook geleerd van de eerste editie: 
“We zullen alle zaken die nog beter 
kunnen natuurlijk aanpakken en 
willen blijven vernieuwen door 
bijvoorbeeld een muzikaal tintje toe 
voegen”.

Brandefood Culinair ook in 
de planning
Naast het Foodtruckfestival is er 
het plan opgevat om in het week-
end van 10 en 11 juni 2017 een 
Pop-up restaurant te maken van 
de Markthal. Opnieuw Richard: 
“We willen in dat weekend onder 
de naam Brandefood Culinair een 
volwaardig restaurant inrichten 
onder de markthal. Gasten krijgen 
een 4-gangen menu voorgescho-
teld van een Top-kok. Net als vorig 
jaar bij Brandefood houden we die 

nog even geheim. Maar”, fluistert 
Richard ons in, “het is een hoog 

niveau chef”.

 De bezoekers komen bin-
nen via een rode loper en 
worden ontvangen met 
een bruisend aperitief en 
een amuse. Een professi-
onele pianist zal de avond 
muzikaal opluisteren op 
een stemmige vleugel. 

Het arrangement wordt 
aangeboden inclusief een 

wijn selectie die past bij de 
gerechten. Onze huis vinoloog 

selecteert deze samen met van 

Eyck wijnkelders, dat is al bekend. 
Het wordt een unieke beleving.

Dit, volledig verzorgde, culinaire 
hoogstandje onder de markthal 
zal tussen de e70,- en e80,- gaan 
kosten, maar kan alleen doorgaan 
als er voldoende voorinschrijvingen 
zijn. Dus schrijf je snel in op 
www.brandefood.nl/culinair, wacht 
niet te lang het aantal plaatsen 
is beperkt. Bij voldoende inschrij-
vingen krijgt u dan als eerste de 
mogelijkheid om tickets te bestellen 
voordat de kaartverkoop start. Pas 
dan gaat het evenement definitief 
door. Help de stichting Brandefood 
om dit initiatief te laten slagen en 
meld u aan.

Een ander idee is om op zondag-
middag, voorafgaand aan het diner 
een netwerkborrel te organiseren. 
“Er zijn nogal wat bedrijven en 
vooral ZZP-ers in de wijk, het zou 
mooi zijn om hen een keer een 
platform te bieden. Misschien zelfs 
wel met een gastspreker. We gaan 
eens onderzoeken of er animo voor 
is. Via facebook en info@brande-
food.nl kunnen geïnteresseerde 
ondernemers zich melden”, vertelt 
Richard, die zelf ook ondernemer is. 
We bieden dan een unieke locatie, 
top eten & drinken en geven hen 
de gelegenheid met elkaar kennis 
te maken. Houd vooral de site en 
de facebook pagina in de gaten 
voor meer informatie!” Richard 
lacht mysterieus als hij deze infor-
matie met ons deelt.
We zullen zijn advies opvolgen: 
www.brandefood.nl en
facebook: Brandefood n

tekst: Richard Snel
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Telefoon 0492 57 90 90, info@compaen-wonen.nl  www.compaen-wonen.nl

Actief in Mierlo, Brandevoort, 
Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

3 of 4 gangen keuze Pezzaz menu

***
Seizoenenmenu

***
Verrassingsmenu

Geniet van 
heerlijke gerechten bij Pezzaz!

Puur en eerlijk eten 
in een sfeervolle ambiance!

Lauwerstraat 22 | 5708 XG 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!
•	 Rijles	vanaf	16,5	jaar
•	 Praktijk	+	theorie	examengarantie
•	 Leuke	en	gestructureerde	rijlessen	
	 volgens	R.I.S	methode	in	Helmond	
	 Eindhoven	en	omstreken
•	 Elke	week	een	vaste	rij-instructrice

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

GRATIS complete online theorieopleiding mét slaaggarantie!
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Golfdag Brandevoort 2017 
8-7-2017 - Het Woold Asten-Heusden

69

Na het geweldige succes in 2016 
met het compleet vernieuwd con-
cept, locatie en datum / tijdstip 
staan we weer aan de vooravond 
van de inschrijvingen voor de 
Gofdag Brandevoort in 2017. De 
datum staat gereserveerd voor 8 juli 
2017. Houd u a.u.b. de (binnenkort) 
compleet vernieuwde website in de 
gaten zodat u de inschrijving niet 

mist en het nieuw programma op 
tijd kunt bekijken. Plan de datum 
alvast in uw agenda en nodig vrien-
den, familie of relaties uit want de 
Golfdag Brandevoort is niet meer 
exclusief voor Brandevoorters maar 
iedereen is welkom.

tekst: Organisatie Golfdag Brandevoort

foto: Vincent Knoops
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Nooit meer weg uit Brandevoort!
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Binnenkijken bij
Mark en Joyce Oidtmann

Mark en Joyce Oidtmann (beiden 34 jaar) wonen sinds 2009 in een charmante tussenwoning
aan de Lindt, midden in de Veste. Als je bij het huis aankomt, valt direct de bijzondere vorm op

en de prachtige ligging aan het watertje. Mark en Joyce zijn de tweede bewoners van deze ruime 
woning, die qua stijl zo typerend is voor de Veste. De woonkamer is ruim van opzet en ondanks

dat deze woning direct aan de stoep gelegen is, voel je je helemaal niet bekeken.
Via de keuken kom je in de tuin uit, die voor de Veste riant is. Met een groot terras en ook nog

een flink stuk gras is er voor ieder wat wils. Zoon Julian (3,5) kan hier heerlijk buiten spelen
terwijl zijn ouders een pizza bakken in de pizzaoven.

Op de eerste verdieping zijn twee 
slaapkamers. “Oorspronkelijk waren 
het drie slaapkamers”, aldus Joyce, 
“maar de vorige bewoners hebben 
twee slaapkamers samengevoegd, 
zodat er een ruime slaapkamer met 
inloopkast is ontstaan, heerlijk!” De 
badkamer hebben ze zelf verbouwd 
toen ze er kwamen wonen. De 
zolder is ruim genoeg voor nog 
een slaapkamer maar wordt op het 
moment als opslagruimte gebruikt 
voor de webshop van Joyce.

Nooit meer naar Helmond!
Mark en Joyce komen allebei uit 
Helmond en hebben er hun hele 
jeugd doorgebracht. Ze leerden 
elkaar kennen bij de Plaza op de 
Steenweg en samen gingen ze in 
Maastricht studeren. Mark hotel-
management en Joyce gezond-
heidswetenschappen. Vanaf het 
ontstaan van Brandevoort hebben 
ze veel meegekregen over de bouw. 
Heel lang hebben ze geroepen dat 
ze nooit meer in Helmond wilden 
wonen. Ze wilden allebei liever in 
Maastricht blijven wonen maar Joy-
ce vond een baan in Tilburg. Mark 
werkte toen nog wel in Maastricht 
dus ze besloten ergens halverwege 
een huis te zoeken. In Eindhoven 
werd nog even rondgekeken maar 
dat werd te onbekend gevonden en 
toen viel hun oog op de toen nog 
nieuwe wijk Suytkade in Helmond. 
Ze besloten er een jaar een appar-
tement te huren om uit te zoeken 
waar ze dan definitief wilden gaan 
wonen.

Een briefje op het raam 
Tijdens hun zoektocht naar wo-

ningen werd Brandevoort toch nog 
eens bekeken en al snel werd dui-
delijk dat deze stijl toch wel heel erg 
bij hun woonwensen aansloot. De 
crisis was op dat moment nog niet 
begonnen en de huizen waren nog 
een stuk duurder dan nu. Er was 
weinig te koop in de Veste in hun 
prijscategorie. Een aantal huizen 
werden bekeken maar waren het 
net niet. Tot Joyce tijdens Dickens-
night 2008 met haar schoonouders 
door de wijk liep en bij een karakte-
ristiek huis een briefje op het raam 
zag hangen dat het huis binnen-
kort in de verkoop kwam. Joyce 
nam het briefje mee naar huis en 
regelde direct een bezichtiging. En 
bij binnenkomst waren ze meteen 
verkocht.

“De speelse indeling en de lig-
ging spraken ons direct aan. Zeker 
tijdens Dickensnight toen alle 
lampjes zo sfeervol brandden. Wel 
twijfelden we even over de parkeer-
gelegenheid. We hebben de stoute 
schoenen aangetrokken en bij een 
huis aan de Statenlaan aangebeld 
om te vragen hoe tevreden zij 
waren over het parkeren. We kre-
gen een positief antwoord en een 
Brandevoorter Courant mee naar 
huis. En het feit dat de mensen die 
het huis verkochten zelf in de Veste 
wilden blijven, trok ons nog verder 
over de streep. Verkocht!”

Nooit meer weg uit
Brandevoort! Ondertussen zijn 
Mark en Joyce zelf ook zo enthou-
siast over Brandevoort geworden 
dat ze er nooit meer weg willen. 
“Het idee was dat we maximaal 

vijf jaar in dit huis zouden blijven, 
maar we wonen er nu alweer acht 
jaar. Mark werkt ondertussen al 
een aantal jaren bij De Brug in 
Mierlo. We hebben ons huis sinds 
kort te koop staan omdat we toch 
wel graag groter willen gaan wo-
nen, maar wel in Brandevoort. De 
nieuwe huizen die nu vlakbij ons 
gebouwd worden, spreken ons 
persoonlijk minder aan, de buitens 
des te meer. “

Dat veel Brandevoorters binnen 
de wijk verhuizen, vinden ze een 
goed teken. “Ik werk vanuit huis”, 
gaat Joyce verder, “en iedere keer 
als iemand een bestelling op komt 
halen, krijg ik weer complimenten 
dat we zo leuk wonen. Dan besef ik 
me dat ook iedere keer weer even. 
Toen ik voor mezelf ging beginnen, 
was ik in het begin bang dat het 
een spookdorp zou zijn en dat het 
overdag uitgestorven zou zijn op 
straat en in het centrum, maar dat 
ervaar ik helemaal niet zo. Ik loop 
regelmatig even bij Villa Vesper 
binnen en daar is altijd wel iemand. 
Ik heb al zoveel leuke mensen leren 
kennen, ook via veel leuke initia-
tieven zoals de Weggeefhoek en 
Fuse, een initiatief dat ik zelf met 
een goede vriendin opgezet heb. En 
het dorpse vind ik heel fijn. Je hoeft 
de deur niet bij elkaar plat te lopen 
maar ook niet dat massale. Nee, 
heimwee naar Maastricht hebben 
we niet!” n

tekst: Marieke Donkers

foto: Vincent Knoops
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APPARAAT DEFECT, 
MAAR NIET BIJ ONS GEKOCHT?

Geen probleem, wij bieden u de Beste Service!

WIJ REPAREREN ALLE A-MERKEN!

MAAR NIET BIJ ONS GEKOCHT?

info@woutvanvlerken.nl             www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Hoofdstraat 105     5706 AK  Helmond

Tel 0492 539405   

KONINGSDAG 2017KONINGSDAG 2017 
10.00 uur   Opening door wijkwethouder de Leeuw 

10.15 uur   Start versierde fietsen-optocht 

11.00 uur   Kindervrijmarkt op het schoolplein 

we zingen samen het Wilhelmus en toosten met oranjebitter op de 
gezondheid van Zijne Majesteit 

voor alle basisschoolkinderen gratis deelname 

kom met de mooiste versierde fiets en doe gratis mee! 
1e prijs een pannenkoekenparty voor 6! 

…...en de hele dag volop vertier in en rond wijkhuis ‘t BrandPunt! 

het programma duurt tot ca 14.00 uur, zodat je daarna nog gezellig naar de Slingermarkt in de stad kunt 

op plein De Plaetse en het schoolplein van OBS Brandevoort 

donderdag 27 april 2017 
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Uitslag kleurwedstrijd december

Dit zijn de uitslagen van de kleurwedstrijd waar jullie weer enorm je best op hebben gedaan. De 3 winnaars van de prij-
zen staan in willekeurige volgorde. Jullie prijs wordt naar je huisadres opgestuurd. n 

Valerie 8 jaar Floor 9 jaar Fabienne 10 jaar

Uitvoering werkzaamheden fietspad 
Brandevoortsedreef

Op 20 februari 2017 is de gemeente 
Helmond begonnen met de uit-
voering van de werkzaamheden 
aan het fietspad tussen de Burge-
meester Krollaan en de Brande-
voortsedreef.

Het fietspad komt parallel aan de 
noordzijde van het spoor te liggen. 
Het wordt uitgevoerd in rood asfalt 
met verlichting. Op 20 februari is 
gestart met het rooien van de bo-
men en vanaf half maart is begon-
nen aan het grondwerk. Het duurt 
ongeveer 14 weken voordat het 
werk gereed is.

De gemeente doet haar uiterste 
best om ervoor te zorgen dat alle 
woningen tijdens de werkzaamhe-
den gewoon bereikbaar zijn. Toch 
kan er af en toe wat overlast van de 
werkzaamheden zijn. De gemeente 
hoopt op uw begrip.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan 
gerust contact op met de heer 
Louis Pasmans van Ingenieursbu-
reau Helmond. Hij is belast met 
het dagelijkse toezicht op het werk 
en bereikbaar via telefoonnummer 
(0492) 58 78 34. U kunt hem ook 
bellen als u tijdens de uitvoering 
van het werk vragen of problemen 
heeft. n 

tekst: Peter Nouwen

foto: Rianne van Lierop
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Naam Website

Atma Yoga www.brandevoortfit.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Badmintonclub BC 85 www.bc85helmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Balletstudio Brandevoort www.balletstudiobrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Basketbalvereniging Black Shots www.blackshots.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Biljartclub Brandevoort in actie 
----------------------------------------------------------------------------------
Bootcamp Brandevoort www.bootcampbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Brandevoort Fit www.brandevoortfit.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Bridgeclub ‘t Brandpunt 
----------------------------------------------------------------------------------
Bodo vereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Dansschool Friends www.dansschoolfriends.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Dartclub Brandevoort 
----------------------------------------------------------------------------------
Dédé dansballet www.dededance.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Flame Trails www.flametrails.nl
----------------------------------------------------------------------------------
HC Mierlo www.hcmierlo.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Helmondse Atletiek Club (HAC) www.hac-helmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Hockeyclub Helmond www.hchelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Sportverenigingen

Naam Website 

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

BrandTastic 
E: info@brand-tastic.nl W: www.brand-tastic.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Buurttuin Brandevoort 
E: info@buurttuinbrandevoort.nl W: www.buurttuinbrandevoort.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
----------------------------------------------------------------------------------
Het Plein Brandevoort 
E: info@hetpleinbrandevoort.nl W: www.hetpleinbrandevoort.nl

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

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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bizz & Bloom Persoonlijke en professionele ontwikkeling Stoefshoeve 3 - 5708 VW - Helmond
T: 06 51 84 12 42 E: info@bizzandbloom.nl W: www.bizzandbloom.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blokkie om honden uitlaatservice Honden uitlaatservice Geldropse Ventweg 10 - 5706 LC - Helmond
T: 06 16 68 63 72 E: info@blokkieom.nl W: www.blokkieom.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Verbeterpraktijk Coaching & training procesverbetering Smeedsbeemden 10 - 5706 NS - Helmond
T: 06 83 33 56 92 E: arnout@deverbeterpraktijk.nl W: www.deverbeterpraktijk.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotografie Rianne van Lierop Fotografie Ardijnserf 3 - 5706 JB - Helmond
T:  06 54 97 35 14 E: info@fotografieriannevanlierop.nl W: www.fotografieriannevanlierop.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fabrique Lexique Tekstbureau Broederwal 73 - 5708 ZT - Helmond
T: 06 11 47 85 26 E: info@fabriquelexique.nl W: www.fabriquelexique.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knoops Fotografie Fotografie Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond
T: 06 53 92 66 96 E: info@knoopsfotografie.nl W: www.knoopsfotografie.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumen Natuurgeneeskundig Therapeut Herenlaan 162 - 5708 ZS - Helmond
T: 06 45 29 24 95 E: info@praktijk-lumen.nl W: www.praktijk-lumen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muurschilderingen It’s Easy Art Muurschilderingen Baby & kinderkamers Den Ossekamp 9 - 5706 SE - Helmond
T: 06 18 77 68 81 E: info@itseasyart.nl W: www.itseasyart.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedicure Jolanda Pedicure Schutsboom 33 - 5706 KH - Helmond
T: 0492 31 99 61 E: info@pedicurejolanda.com W: www.pedicurejolanda.com 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuinontwerpburo Frank Stegers Tuinontwerpen Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93 E: info@frankstegers.nl W: www.frankstegers.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Villa Banouk  webshop lifestyle, speelgoed, cadeau art. Pundershoeve 6 - 5708 VL - Helmond
T: 06 40 42 74 09 E: info@villabanouk.nl W: www.villabanouk.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.O.C. Vertrouwen op Compas Coaching & training Herenlaan 162 - 5706 ZS - Helmond
T: 06 44 31 98 48 E: peternouwen@vertrouwenopcompas.nl W: www.vertrouwenopcompas.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zuster Kadago Verzorging en verpleging Moerdonksvoort 25 - 5706 HL - Helmond
T: 06 81 23 89 32 E: info@zusterkadogo.nl W: www.zusterkadogo.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedrijvenindex

ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71
GG&GD 58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &  0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@politie.nl of 
patrick.de.vogel@.politie.nl 
stadswacht 84 59 70
 
GEMEENTE 14 04 92

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas 0800 - 90 09

Belangrijke telefoonnummers
water 59 48 94
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

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

Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we nu een speciale bedrijvenindex waarin je 
voor maar € 7,50 per editie een naamsvermelding krijgt. De bedrijvenindex zal per editie groeien, zodat de Brandevoorters in één oogopslag het juiste 
bedrijf vinden. Interesse, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
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