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van de redactie
Juni 2018

Allerlei combinaties van sport, beweging, kunst, bouwen en wonen
en zelfs het genieten van speciaal
verbouwde voedingsmiddelen is
een karakteristiek die goed bij
onze wijk past. Als we de afgelopen tijd bekijken en zien wat de
activiteiten voor de komende zomer zijn, dan klopt het helemaal.

leen hardlopers, maar ook veel
wandelaars uit de wijk. Iedere
week trekt een groot aantal inwoners er op uit. Het lijkt wel of
iedereen in de wijk beweging als
prioriteit heeft ingebouwd. Naast
de schoonste wijk van Nederland gaan we dus ook op voor de
meest beweeglijke wijk.

Vijf jaar al een wijksportdag organiseren en laten slagen is een
verdienste. Op donderdag 10 mei
was het weer raak en 150 vrijwilligers hebben de hele dag met
veel plezier elkaar uitgedaagd. In
de maand juli viert de voetbalclub
van Brandevoort ‘SV Brandevoort’
haar jubileum: al tien jaar lang
voetballen kleine en grote Brandevoorters op het sportpark aan
de Kalderse Dijk dat het lieve lust
is. En het lijkt erop dat het eerste
elftal zich goed handhaaft in de
hogere klasse. Ze staan nu, na
het eind van de competitie, iets
onder het midden van de ranglijst. Patrick, de trainer, die ook
nog even mag doorgaan met SV
Brandevoort heeft er echt zin in
om volgend jaar hoger of op de
hoogste plek te eindigen, dus dat
kan volgend jaar weer iets als een
kampioenschap betekenen.

Dit alles lijkt, ook zeker voor
nieuwe bewoners, erg wervend te
werken: want de toestroom van
nieuwe bewoners is ongekend. 18
jaar geleden kwamen de eerste
bewoners naar deze wijk en telde
de eerste gemengde klas op de
basisschool slechts 9 kinderen,
nu is in april al de 10.000e inwoner geteld. Zelfs de burgemeester vond dit een gedenkwaardig
feit. Gelukkig houdt de bouw van
nieuwe woningen hiermee gelijke
tred. De wijk Liverdonk groeit
iedere dag, de Hazewinkel komt
er aan en het eerste nieuwe en
zelfs meest futuristische pand van
Nederland zou in september in
de Marke gebouwd kunnen gaan
worden; u weet wel dat, zoals het
er nu naar uitziet, de meest slimme wijk van de wereld in Brandevoort zal komen. Nu onderscheidt
onze wijk zich niet alleen met
unieke architectonische bouwvormen, maar we kunnen ook bogen

De lopersgroep activeert niet al-
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op de meest op de toekomst
gerichte woningen. Leerlingen van
het Carolus hebben dit al in april
verwoord en de TUe-studenten
zullen in september aanstaande
dit in hun casa futuris in een speciaal daarvoor bestemd terrein in
De Marke laten zien.
Alle reden om met een gerust
hart de zomervakantie van 2018 te
beginnen en straks na terugkeer
uit verre exotische oorden weer
met hernieuwd fanatisme aan de
slag te gaan in je eigen woonplek.
Om dan weer meteen te genieten
van een verlengde vakantie in
eigen omgeving van het Fierljeppen, het foodtruckfestival onder
de Markthal, maar vooral uw
deelname aan de Braverun in de
bagger achter het gebouw van het
Carolus college.
Dit alles is te lezen in het nieuwe
nummer van de Courant in de
tweede helft van 2018.
Een gezonde en ontspannen
vakantie gewenst en vooral een
behouden terugkeer als u toevallig
de wijk mocht verlaten tijdens de
zomervakantie. n

tekst: de redactie
foto: Rianne van Lierop

Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt
De laatste maanden is het erg druk geweest in ‘t BrandPunt. De Koningsdag traditie met de fietsenoptocht was een geslaagde activiteit. De kindervrijmarkt op het schoolplein werd erg druk bezocht.
De succesvolle FAFF (Friday Afternoon with Family & Friends) met het thema USA staat nog scherp
in onze herinnering. We vierden jammer genoeg de allerlaatste editie van de Comedy Club. Voordat de zomervakantie aanbreekt is er nog genoeg te doen en te zien in ’t BrandPunt. We nodigen u
daarom van harte uit om een keertje binnen te komen in de gezellige huiskamer van Brandevoort!

Help mee met de PR van ons
Zoals aangekondigd is het bestuur
van wijkhuis ’t BrandPunt inmiddels weer vier personen sterk na
het aantreden van Nigar Pekbey
(secretaris) en Jody Hoekstra
(PR-functionaris). Het bestuur
is druk bezig met plannen voor
het wijkhuis; Hiervoor hebben we
echter meerdere handen nodig. Alle
plannen en activiteiten kunnen alleen blijven doorgaan als er genoeg
mensen zijn die graag een stukje
vrije tijd in vrijwilligerswerk voor de
wijk willen stoppen. We hebben
nog steeds behoefte aan mensen
voor hulp bij de bar, in de keuken
en bij evenementen. Aanmelden
kan via beheerder@brandpunt.
info. Voor het bekend maken van
activiteiten en evenementen willen
we graag personen uitnodigen die
ervaring hebben met graphic design
en om kunnen gaan met social
media. Het zou ook leuk zijn als er
belangstellenden zijn die gewoon
graag mee willen denken! Stuur een
e-mail via pr@ brandpunt.info en
je bent van harte welkom om een
keer aan te sluiten.

Activiteiten van de laatste
maanden
Op zaterdag 14 april hebben we
de Comedy Club afgesloten met
een laatste grappige en succesvolle editie. 27 april stond geheel in
het teken van Koningsdag met de
jaarlijkse fietsenoptocht en kindervrijmarkt op het schoolplein. ’t
BrandPunt was de locatie voor de
jaarlijkse fototentoonstelling van
Fotoclub Brandevoort, een concert
van koor Brand New Voices en
het Singlé Café́. Voor een gezellig

avondje met vrienden en familie in
het teken van lekker eten is er ook
nog de FAFF op 25 mei. Deze stond
geheel in het teken van USA. Op 29
juni verandert het wijkhuis voor een
avond in een Griekse taverne. Na
de zomer gaan we met veel plezier
door met de FAFF en hopen we
veel inwoners van de wijk te kunnen verwelkomen!

In en na de zomermaanden
De zomer komt steeds dichterbij
en zoals de afgelopen jaren zal
Brandevoort aan het begin van de
vakantie in het teken staan van de
Kinder Vakantieweek. Tijdens deze
week is ’t BrandPunt nog geopend,
maar vanaf vrijdag 13 juli tot en met
5 augustus zijn wij dicht. Maandag
6 augustus zijn de deuren van het
wijkhuis weer geopend. Iedereen
is van harte welkom om een kopje
koffie te komen drinken en hopelijk de nieuwe verlichting te komen
bewonderen.
Ook al lijkt het nog ver weg, er
staan al meerdere leuke activiteiten
op de planning voor september,
oktober en november. Zo zal op 29
september de tweede editie van
VesteFeste plaatsvinden en op 10
november gaan we in het wijkhuis
voor een avond terug naar de jaren
’70 voor een spetterende Disco
Party. Voor beide evenementen zijn
kaarten te verkrijgen aan de bar in
‘t BrandPunt, dus zet de data alvast
in de agenda!

wijkhuis de verlichting worden vervangen door LED (waar mogelijk)
met bewegingsmelders.

Samen aan de slag in
‘t BrandPunt
In wijkhuis ’t BrandPunt kan enorm
veel. We willen graag het bruisende
hart van de wijk zijn en blijven voor
iedereen, jong en oud. Wil jij graag
weten wat er te doen is in ’t Brandpunt, een activiteit organiseren of
heb je leuke ideeën, meld je dan
bij onze beheerder Jan Damen. Dit
kan via beheerder@brandpunt.info
of via het telefoonnummer 0492432013 of 06-28589947. Houd alle
activiteiten van wijkhuis ‘t BrandPunt bij op onze website www.
brandpunt.info of via brandevoort.
ditisonzewijk.nl. Via de facebookgroepen zijn wij bereikbaar op
‘wijkhuis ’t BrandPunt’ en op twitter
via #BrandPunt.

De activiteiten op een rijtje
• 9 - 13 juli: kindervakantieweek
• 29 sept: Vestefeste
• 10 nov: Discoparty jaren 70 n

Onderhoud in ’t BrandPunt
In samenspraak met de gemeente
Helmond zal in de zomerperiode
voor de verduurzaming van het

tekst: Jody Hoekstra
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Snel groeiende wijk
10.000 inwoners in 2018
Na mijn belletje zwaait de voordeur open en op de drempel staat
Susanne Derks met op haar arm
haar jongste zoontje Rachen en
naast haar, zoon Noah.
Echtpaar Robert en Susanne Derks,
die inmiddels al 17 jaar in Brandevoort wonen, hadden een onvervulde kinderwens en besloten deze
te vervullen via een adoptietraject.
Hun eerste oudste, inmiddels 8 jarige zoon Noah, halen ze op als hij
17 maanden oud is in Addis Abeba,
de hoofdstad van Ethiopië..
Na weer jaren wachten krijgt het
paar, tot hun grote vreugde te horen dat ze hun inmiddels tweejarig
kindje kunnen adopteren. Ondanks
een bijzonder emotioneel verblijf
in Thailand kunnen ze hun jongste
spruit van 2 jaar mee naar Nederland nemen. Het echtpaar Derks
vliegt op 3 april j.l. in gezelschap
van hun beide zonen Noah en Rachen terug naar Nederland.
Op 3 april (haar dochter, schoonzoon en kinderen zitten dan in het
vliegtuig) wordt de moeder van
Susanne, die in Eindhoven woont,
gebeld door een ambtenaar van de
Gemeente Helmond met de vraag
waar hij Robert en Susanne kan
bereiken. Hij vertelt wegens privacy
redenen niet, waarom hij naar
hen op zoek is. Natuurlijk belt de
verontruste oma haar dochter en
schoonzoon met deze boodschap.
Het wordt hen echter al snel duidelijk waarom ze gezocht worden.
Want gelijk na hun thuiskomst (4
april) belt de ambtenaar om Robert
en Susanne te vertellen dat hun
jongste zoontje Rachen de 10.000e
inwoner van Brandevoort is.
Op 5 april gaat de familie naar de
burgerlijke stand van de Gemeente
Helmond om hun jongste spruit
officieel in te laten schrijven. Daar
is ook de gemeentesecretaris bij
aanwezig en deze feliciteert hen,
namens de Gemeente met een
grote bos bloemen. Ook stelt hij de
vraag of burgemeester Blanksma

hen thuis mag komen bezoeken.
Daar hebben Robert en Susanne
geen moeite mee. Hiervoor wordt
meteen een datum, 17 april, geprikt.
Als de burgemeester dan op deze
dag bij hen thuis binnenkomt struikelt ze bijna over de Kapla blokjes
van de kinderen, maar wordt gelukkig op tijd opgevangen door Robert.
Opnieuw krijgt de familie prachtige
bloemen. Voor de 10.000e inwoner
brengt de burgemeester een mooi
loopfietsje mee. Hun slimme, oudste zoon Noah wordt niet vergeten.
Noah zit op Mondomijn en is heel
sportief. Hij laat trots 2 medailles
zien. Deze heeft hij gekregen, omdat hij recentelijk, samen met zijn

ouders, de vierdaagse heeft gelopen. In de wijk voetbalt hij bij SV
Brandevoort. Hij is heel blij met het
cadeautje van de burgemeester; het
is immers een echte leren voetbal.
Rachen gaat heel binnenkort voor
het eerst naar de kinderopvang van
het kinderdagverblijf Mondomijn.
Zo maken we kennis met een heel
gelukkig gezin dat hier in Brandevoort het enorm naar zijn zin heeft.
Ze hopen hier nog heel veel jaren
met plezier te kunnen wonen. n

tekst: Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop
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Henk van Ewijck
Vrijwilligerswerk ongebonden

Dagelijks is Henk actief in het vrijwilligerswerk in de wijk. Hij helpt mee met de koffie voor leeftijdsgenoten, maakt met iedereen een praatje die hij op zijn wandeltocht in de wijk tegenkomt en helpt
vluchtelingen met taalproblemen.

De nu 83-jarige Henk van Ewijck is
geboren op 30 oktober 1934 in de
stad Groningen. Het ouderlijk gezin
bestond uit Henk’s ouders en een
jongere broer.
Zijn eerste herinnering aan de oorlog is een luchtgevecht boven deze
stad en dit betekent
vaak moeilijke jaren met enige
verhuizingen. Eerst van Groningen naar Castricum. Daar blijven
ze maar korte tijd. Hun huis moet
worden afgebroken voor de bouw
van een verdedigingswal. Daarom
gaat de familie weer terug naar
Groningen waar ze tijdelijk intrekken bij Henk’s grootouders. Hierna
verhuizen ze opnieuw, nu naar
Amsterdam.

Herinneringen aan de oorlogstijd
Henk kan zich deze tijd nog goed
herinneren. In die eerste oorlogsjaren, Henk is dan een jaar of 6,
staan hem bepaalde gebeurtenissen nog steeds glashelder voor de
geest.
Zo herinnert hij zich dat in zijn
Amsterdamse schoolklas er regelmatig kinderen ineens niet meer
op school komen. Aan de andere
leerlingen wordt dan verteld dat ze
naar het buitenland zijn gegaan.
Later realiseert hij zich dat het hier
alleen om Joodse kinderen ging. Zo
moesten sommigen van hen naar
een school alleen bestemd voor
Joodse leerlingen. Anderen doken
onder, en weer anderen zochten,
samen met hun familie, inderdaad
hun heil in het buitenland.
Ook het oorlogsgeweld, zoals
bijvoorbeeld de bombardementen
en de Hongerwinter die hij zelf als
kind heeft meegemaakt, staan nog
steeds in zijn geheugen gegrift.
Gelukkig komt het gezin Van Ewijck
zelf zonder ernstige kleerscheuren
door deze moeilijke periode heen.
Voor Henk gaat het leven verder

en hij sticht een gezin. Hij en zijn
vrouw Lydia krijgen twee kinderen,
een zoon en een dochter. Gedurende zijn werkzame leven heeft hij
verschillende banen bij de koopvaardij, zowel op zee als
aan de wal en in 1998 gaat hij met
pensioen.

De volgende school waar Henk
zijn verhaal vertelt is de openbare
basisschool in Brandevoort. Ook
hier heeft hij dezelfde feedback
met geïnteresseerde leerlingen. Het
lijkt Henk een goede zaak om ook
op andere basisscholen een lezing
over dit onderwerp te geven.

Activiteiten in pensioentijd

Vrijwilliger in hart en nieren

Naarmate zijn leeftijd vordert
komen de herinneringen aan die
oorlogsjaren, natuurlijk ook met
alle gruwelijke gebeurtenissen die
later bekend werden, steeds meer
naar boven en kunnen door hem
nu ook beter in het licht van de geschiedenis geplaatst worden. Henk
denkt dat het daarom goed is om
zijn ervaringen door te geven aan
jongere generaties. Via zijn kleindochter, die in het basisonderwijs,
werkt, vindt hij een goede ingang.
Hij vraagt haar of hij als vrijwilliger
“zijn” oorlogsverhaal mag vertellen
aan leerlingen die nu in groep 7 en
8 zitten (dezelfde leeftijdscategorie
als hijzelf toentertijd). Na goedkeuring van de school wordt zijn idee
in 2014 omgezet in werkelijkheid. Hij
geeft voor de eerste keer rond 4/5
mei een lezing op basisschool de
Vuurvogel in Helmond.
Voordat hij hierover komt vertellen
wordt er door de leerkrachten met
de leerlingen over dit onderwerp
gesproken en krijgen ze de opdracht zelf vragen te bedenken die
ze aan Henk kunnen stellen.
En inderdaad, ze denken over dit
onderwerp goed na en Henk is
enthousiast want de leerlingen hangen aan zijn lippen en stellen inderdaad interessante vragen. Door
zijn verhalen over deze periode gaat
dit onderwerp weer leven onder de
kinderen, concludeert Henk.
Uiteraard worden deze belangrijke
data uit de Nederlandse geschiedenis ook behandeld tijdens de
geschiedenislessen.

Henk is daarnaast ook nog bezig
met ander vrijwilligerswerk in de
wijk. Hij assisteert bij de koffieochtenden voor senioren in Brandevoort. Verder geeft hij, samen
met andere vrijwilligers (eveneens
senioren) rondleidingen voor
belangstellenden in onze wijk. Ook
zorgt hij, samen met een andere
vrijwilliger, voor het vlaggenritueel.
Hij hangt de Nederlandse driekleur
(met inachtneming van het protocol) op ter gelegenheid van de
nationale feest- en rouwdagen.
Tenslotte zorgt hij voor het vlaggen
t.b.v. goede doelen, mits daar ook
een collecte-week aan verbonden
is.

Taal assistent
Het belangrijkste vrijwilligerswerk
van Henk hebben we tot slot bewaard.
Sinds ongeveer een jaar is hij 1x
per week werkzaam als vrijwillige
taal assistent voor vluchtelingen
bij het ROC ter AA. Volgens Henk
is dit werk de laatste tijd erg nodig
en kan hij dat niet alleen af. Er zijn
voor deze laatste taak dan ook nog
veel andere vrijwilligers nodig.
Kortom, Henk van Ewijck is een
bijzondere energieke en ondernemende Brandevoorter op leeftijd,
die zich zelf nu, op deze leeftijd,
maatschappelijk nog zeer nuttig
maakt! n

tekst: Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop
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Kies voor een kwalitatieve behandeling die past bij u voor een lang resultaat.
Wij hebben ook behandelervaring met patiënten met orthodontische apparatuur,
kinderen van alle leeftijden, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
U kunt zonder doorverwijzing een afspraak maken.
Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn gespecialiseerd in
en het behandelen van:
• Gevoelige tanden
• Terugtrekkend tandvlees
• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande
tanden en kiezen)
• Sealen (kinderen)

9 ,05
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PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN

Praktijk Helmond, Bentbeemden 3, 5706 NB Helmond | Praktijk Deurne, Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne
Algemeen telefoonnummer: 0493 - 32 15 44 | E-mail: lilians@xs4all.nl | www.lilian-schouten.nl
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*Actie geldig t/m 1 september 2018
Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 79 21 60, www.driessendeverffabriek.nl
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• Bloedend tandvlees

Passie voor kruiden
Koken zonder pakjes en zakjes

We nemen steeds minder tijd om
te koken en kopen steeds meer
kant-en-klare producten in de
supermarkt. Snel en makkelijk eten bereiden uit pakjes,
zakjes, potten, blikken,
stoombakjes, diepvriesdozen en knijpflacons.
Miljoenen kant-en-klaarmaaltijden gaan er in
Nederland wekelijks over
de toonbank. Maar is dit
wel zo gezond? Wat zit er
allemaal in ons eten om
het lang houdbaar te maken, er mooi uit te laten zien
en lekker te laten smaken?
In de komende columns met
als thema ‘Koken zonder pakjes
en zakjes’, wil ik graag laten zien
dat het helemaal niet ingewikkeld
en duur hoeft te zijn om gezond
en lekker te koken en eten. En dat
je ook, of juist, van deze goede
voeding kunt genieten zonder
het gevoel te hebben dat je niets
meer mag of kunt eten. Want het
kan echt: een gezonde en lekkere
maaltijd bereiden zonder gebruik te
maken van pakjes en zakjes! Koken
met pure ingrediënten, zonder
geraffineerde suiker en kunstmatige
toevoegingen.
Met pakjes en zakjes bedoel ik producten zoals zakjes kruidenmixen,
kant-en-klare maaltijden, diepvriesmaaltijden en potten, zakjes of
flessen met kant-en-klare sausjes.

Mijn voedingsadvies
Mijn advies: laat die pakjes en
zakjes lekker in de winkel liggen.
Koken kun je namelijk heel goed
zelf! Zelfgemaakt is veel lekkerder
en gezonder en het hoeft echt niet
zoveel tijd en geld te kosten.
Kies voor verse, pure, onbewerkte,
liefst lokale en biologische seizoenproducten. Ingrediënten vol goede
voedingsstoffen zodat je lichaam
goed gevoed en langer verzadigd is.
Ook heel belangrijk: eet gevarieerd.
Gezond eten is de basis voor een
gezond lichaam. En bovenal, geniet
van alles wat je eet!
Tip: lees de etiketten en laat je niet

misleiden
door allerlei
gezondheidslabels en marketingkreten!

Etiketten lezen
In supermarkten zie je veel producten in pakjes, zakjes en potjes. Lekker makkelijk. Je hoeft het alleen
maar warm te maken of wat water
en groenten toe te voegen. Maar de
“echte” smaak, die zit in het pakje
of zakje.
Maar is dat allemaal wel zo gezond? Veel kant-en-klare producten zitten vol met zout, kunstmatige
toevoegingen zoals smaakversterkers, conserveringsmiddelen,
kleurstoffen en vaak ook suiker
en andere zoetstoffen. Als je wilt
weten wat je eet, moet je beginnen
met het lezen van etiketten.
Op etiketten vind je verschillende
informatie waaronder de ingrediëntenlijst. Aan de hand van deze
ingrediëntenlijst kun je lezen welke
ingrediënten terug te vinden zijn
in het product. Er staat niet altijd
bij hoeveel er van een bepaald
ingrediënt in het product zit, maar
één ding kun je goed onthouden:
ze staan altijd op volgorde van
hoeveelheid. Het eerstgenoemde
ingrediënt is het meest aanwezig,
het laatstgenoemde ingrediënt is
het minst aanwezig in het product.

Bedenk ook dat hoe meer ingrediënten op de lijst staan, hoe meer
het product bewerkt is. Kies dus
liever producten met een korte
ingrediëntenlijst.
Naast wat aan de pakjes en
zakjes is toegevoegd, bevatten niet-biologische voedingsmiddelen vaak ook
nog residuen van pesticiden,
hormonen en antibiotica.
En wist je, dat vooraf gewassen en gesneden groenten en
fruit al een behoorlijk deel van
hun voedingswaarde hebben
verloren? En dat ze vaak zijn
verpakt met verpakkingsgassen?
Ook is gebleken dat verschillende
verpakkingsmaterialen stoffen
lekken die dan terecht komen in
onze voeding. Denk hierbij aan
hormoon verstorende stoffen in
plastic verpakkingen en drankflessen, de coating van conservenblikken, kartonnen (diepvries)dozen en
deksels van glazen potten.
Genoeg redenen dus om te kiezen
voor verse, pure en onbewerkte
producten.
Volgende keer in de column ‘Koken
zonder pakjes en zakjes’ meer over
E-nummers.

Recept kruidenboter met
bloemen
Om alvast een start te maken met
koken zonder pakjes en zakjes
hierbij het recept van zelfgemaakte
kruidenboter met eetbare bloemen.
Laat roomboter zacht worden
buiten de koelkast en meng er een
geperst teentje knoflook en fijngesneden kruiden zoals bieslook
en peterselie doorheen. Breng op
smaak met peper en zout. Spatel
er voorzichtig bloemen van bijvoorbeeld bieslook, tijm of rucola
doorheen.
Smakelijk eten! n

tekst: Wendie Linders
foto: Rianne van Lierop
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De slimme wijk in de ogen
van het Carolus
Meer dan 50 van de 90 leerlingen van de vwo-klassen van het Carolus Borromeus college leggen
enthousiast hun wijkplannen uit voor de slimme wijk van Brandevoort. Ouders en belangstellenden
voor deze nieuwe wijk luisteren geïnteresseerd naar de plannen. Bijna als volleerde projectontwikkelaars presenteren zij varianten van het wonen en werken in de wijk.

Hans Leenders, docent aan het
Carolus College en projectleider
van het slimme-wijk-project, is erg
tevreden over de gang van zaken
van het onderwijsproject. De 90
leerlingen mochten, in een combinatie van de vakken scheikunde,
natuurkunde en aardrijkskunde,
laten zien dat zij echt leren van
praktische toepassingen. “Het
was een uitdaging voor de meeste
leerlingen. Het was moeilijk om een
idee te krijgen wat er moest gebeuren”, vertelt Hans Leenders. “De
bedoeling was dat ze hun lessen en
leerstof toepasten op het project.
Vanuit hier konden ze hun ideeën
over de nieuwe wijk ontwikkelen.
Het was een groot project voor ze.”
Natuurkundige berekeningen voor
energie blijken hard nodig te zijn
om een plan te maken waarin
bewoners naar behoren kunnen

12

wonen. De groep van Puck, leerlingen van het project, heeft op
verschillende plekken in de wijk
energiecentra gepland. Zij leggen precies uit dat daardoor alle
bewoners voordeel hebben van
hun aanpak: “Door gezamenlijk een
aantal zonnecollectoren in te kopen
en deze efficiënt aan te leggen,
zakken de prijzen sterk. Hierdoor
kan de slimme wijk min of meer
zelfstandig zijn eigen energievoorziening regelen. Deze aanpak komt
bij de andere groepen ook terug,
wel steeds afgewisseld met andere
ondersteunende energiebronnen.”

Opvallende plannen
Een opvallende bijna standaardinvulling van de nieuwe wijk is het
aanbrengen van ondergrondse
wegen voor autoverkeer. Bijna
alle groepen hebben deze aanpak

doorgevoerd in hun plannen. “Voordat je de wijk binnenkomt is er een
ingang naar een ondergrondse garage”, vertelt Puck “hieronder kan je
je auto kwijt en blijft de wijk autovrij. Met leenfietsen of je eigen fiets
kan je dan verder.” Groen, licht en
lucht staan voorop. Door de logistiek op andere manieren te regelen,
blijkt deze aanpak tot autovrije wijk
ook haalbaar. Of alle groepen dit
zelf hebben bedacht of dat dit door
de schoolopdracht is ingegeven is
niet duidelijk. Wel blijkt deze insteek
door te werken in allerlei ingenieuze
voorstellen om alle bewoners op
fatsoenlijke wijze van alle gemakken te voorzien.
Eén groep gaat zelfs zo ver dat ze
voor het vervoeren van medicijnen
een drone inzetten. Deze drone
wordt strak aangestuurd door een
apotheek en ziekenhuis die beide

in de slimme wijk worden geplaatst.
Wel een beetje vreemd dat alleen
voor de medicijnen een drone
wordt ingezet. De groep die hiervoor
kiest heeft echter als weerwoord:
“Medicijnen zijn van levensbelang
en daarom moeten zij goed verzorgd en vooral heel snel op de
plaats van bestemming zijn. Voor
alle andere logistiek zoals bijvoorbeeld het doen van boodschappen en afvoeren van afval moeten
andere middelen een oplossing
bieden.” Een elektrische fiets komt
ook regelmatig op de proppen. Dan
gaat het niet om een eigen fiets
maar een leenfiets. Veel groepen
blijken op gelijke wijze te denken.

Delen
Net als in de echte grote maatschappij gaat het meer om diensten en steeds minder om eigen
bezit. Enkele leerlingen hebben
zelfs gezien dat je deze nieuwe
ontwikkeling goed moet regelen
en controleren. Dit om situaties te
voorkomen zoals in China, waar
splinternieuwe fietsen op een grote
hoop liggen waarvoor niemand
zich verantwoordelijk voelt. Met als
gevolg dat er daardoor geen fiets
op de plek staat waar deze gebruikt
moet worden. “In Brandevoort moet
het gewoon allemaal beter worden”,
vertelt de groep van Kim.

Plannen al helemaal
uitgewerkt
Tenslotte heeft een ondernemende
groep enkele huizen helemaal
uitgewerkt en voor de architect kant
en klaar gevisualiseerd. Deze zouden zo gebouwd kunnen worden.
Dan is het plan om een testhuis
midden in de nieuwe wijk ‘De
Marke’ te bouwen helemaal niet
meer nodig, want zij hebben het al
ontworpen. De leerlingen van het
Carolus zijn al helemaal klaar voor
de wereld van de toekomst en lopen hiermee voor op andere plannen. TU studenten uit Eindhoven
denken nu na over een experiment
om in september de eerste spade
in de grond te steken voor een milieuvriendelijk en toekomstgerichte
slimme woning. In de rubriek “De
slimme wijk gaat nu echt van start”
leest u meer over dit huis. n

tekst: Suzanne Pollemans
foto: Giel Pollemans
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Nieuws van popkoor

Brand New Voices
Op 15 april 2018 was er in ‘t BrandPunt een muzikaal optreden te zien
en te horen van popkoor Brand
New Voices. Het optreden kreeg als
onderwerp: “ Brand New Goodbye”.
Dit concert was bijzonder, omdat
het werd gedirigeerd en muzikaal
begeleid op de piano door vertrekkend dirigent Ed Verschuren en
Gerard de Graaf, de nieuwe dirigent.
De volgende nummers waren te horen: “Het regent Zonnestralen” van
Acda en de Munnik, “Let me down
easy” van Sheppard, “Fields of gold“
van Sting, “You can’t hurry love” van
the Supremes en Phil Collins en
”Home” van Dotan. Het was duidelijk te horen en te zien dat het koor
zich extra inzette voor hun vertrekkende dirigent. In de pauzes waren
er optredens te zien van pupillen
van Balletstudio Brandevoort o.l.v.
dansdocente Sandra Wijers. Deze
Brandevoortse Balletgroep was
uitgenodigd door Brand New Voices
en zorgde voor een mooie afwisseling in het programma.
Het optreden was een schitterend
afscheidsconcert voor de zeer
gewaardeerde dirigent Ed Verschuren. Van begin af aan was Ed
Verschuren, afkomstig uit Nuenen,
de vaste dirigent van het nieuwe
popkoor in Brandevoort. Marijke en
Peter Verhoeven, oprichters van het
nieuwe Brandevoortse koor, kozen
voor Ed Verschuren als dirigent. Dit
bleek een prima keuze te zijn. Ed is
geen onbekende in de Eindhovense
muziekwereld, want naast het dirigeren van popkoor Brand New Voices,
is hij pianodocent bij het CKE in
Eindhoven en al jaren dirigent van
koor De Toonkunst in Eindhoven.
Het klikte meteen tussen de koorleden en de dirigent en dankzij zijn
muzikaliteit en zijn tomeloze inzet
en positieve houding is het Brandevoortse koor in de afgelopen
zes jaar van een klein clubje van
15 mensen doorgegroeid naar het

grootste en enthousiaste popkoor
van Brandevoort met 36 leden.
Ondertussen heeft Gerard de Graaf
het stokje van Ed Verschuren overgenomen. Hij werkt als pianodocent
bij het Centrum voor de Kunsten
Eindhoven, is o.a. dirigent van het
Eindhovense popkoor Sway en
treedt op met Beez en Lima French.
Ook niet onbelangrijk: hij is verbonden aan de Helmondse musical,
waar hij sinds het begin de zang- en
koorvorming verzorgt. Het koor is
trots om zo’n muzikale duizendpoot
te verwelkomen als nieuwe dirigent:
weer geluk voor Brand New Voices!
Hij geeft ons koor een nieuwe
dimensie door zijn ervaring en door
zijn (eigen)wijze arrangementen van
bekende muzieknummers. Hij maakt
werk van zijn nieuwe koor en heeft
er zin in. Hij is in voor verandering
en dirigeert op een relaxte, humorvolle manier, want zoals hij zelf zegt:
“Anders lijkt het teveel op werken”,
maar muzikaliteit staat voorop.
Brand New Voices is een echt
Brandevoorts popkoor met Brandevoortse mensen, maar ook mensen
van buiten Brandevoort weten ons
koor te vinden en zijn lid geworden.

Zij hebben de leuke sfeer binnen
het koor gezien en gehoord. Regelmatig zijn er optredens gepland. Bij
optredens in ‘t BrandPunt, vindt het
koor het van belang dat er steeds
een goede en wisselende mix is van
diverse andere koren en dansgroepen. Dit zorgt voor culturele afwisseling en voor samenhang in de wijk.
De optredens zijn dus altijd weer
anders en gevarieerd.
Mochten er mannen of vrouwen
zijn die denken: “Ik durf de (over)
stap naar een fijn koor in Helmond
wel aan”, kom dan een keer op een
woensdagavond naar de repetitie,
van 20.00 uur tot 22.00 uur. Wel
eerst even aanmelden via info@
popkoorbrandnewvoices.nl
Oproep: Omdat popkoor Brand New
Voices in het speciaal op zoek is
naar mannen, krijgen alle nieuwe
mannen een speciaal welkomstgeschenk en mogen zij een maand
lang gratis komen zingen! Waar? In
’t BrandPunt. Alle nieuwe mannen
en vrouwen die zich aanmelden, krijgen meteen een “steun en toeverlaat”, zodat zij zich snel thuis voelen
bij popkoor Brand New Voices. n

tekst: Caroline Rijvers
foto: Vincent Knoops
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Binnenkijken bij Eric en Christy
We waren binnen een paar uur verkocht

Eric en Christy van Rij (beiden 54
jaar) zijn net verhuisd! Sinds half
april wonen ze aan de Neerwal, na
17 jaar op het Ardijnserf te hebben
gewoond. Dat ze juist op dit huis
verliefd geworden zijn, is helemaal
te begrijpen. Wat een licht en wat
een ruimte! En met de persoonlijke
touch van Christy is het een waar
droomhuis geworden.

Idioot veel verbouwd
Christy: “We vinden het huis echt
heel leuk! We liepen bij de eerste
bezichtiging rond en het klopte gewoon. We wilden wel anders, maar
niet kleiner gaan wonen, en dat is
dus gelukt! Veel mensen zeiden:
“Jeetje, je gaat van een vrijstaand
huis naar een rij.” Maar ik vind het
heel prettig, heel geborgen. Het
voelt voor mij zelfs vrijer dan eerst.
Eerst moest ik zoveel deuren afsluiten en nu maar twee! Het is niet
bepaald toekomstbestendig met al
die trappen maar je moet gewoon
niet verder dan 10 jaar vooruitkijken,
voor nu is het prima te doen. En zo
blijven we lekker fit!”
Eric en Christy hebben flink verbouwd voordat ze hier kwamen
wonen. Zo is er een gietvloer geplaatst in de woonkamer en op de
slaapverdieping, zijn er zware eiken
deuren met zwarte stalen kozijnen geplaatst en is er een vliering
gemaakt. De badkamer is vergroot,
alle ‘natte’ ruimtes zijn opnieuw betegeld met ‘handvorm’ tegeltjes en
er is nieuw sanitair geplaatst met
mooie zwarte kranen. Christy: “Voor
de eerste keer in 26 jaar hebben
we geen houten vloer in huis. In dit
huis lagen overal tegels, van onder
tot boven, niet echt onze smaak.
Dus we hadden al snel zoiets
van: we moeten veel veranderen.
Maar het is een heel fijn en licht
huis en dat is voor ons een must.
We wilden echt een huis met veel
lichtinval. Op de Herenlaan waren
we al naar een huis gaan kijken
maar dat werd hem niet. Toen zag
ik dit huis en dacht eigenlijk dat er
niets aan hoefde te gebeuren, maar

je valt van het één in het ander
en we hebben dus toch erg veel
verbouwd.”

binnen een paar uur verkocht en
heb je binnen een week een ander
huis gekocht!

En het resultaat mag er zijn. Je
ziet aan alles dat Christy dagelijks
met interieurs bezig is. Zo is voor
het raam in de woonkamer op de
1e verdieping een bankje gecreëerd
met een prachtig uitzicht op de
steiger van de ecozone en kan de
ruimte afgesloten worden door een
houten schuifdeur. En bij binnenkomst in de hal valt meteen het
behang met grote ronde gouden
ballen op. Christy: “De verbouwing
was veel werk en super stressvol.
Ik had nog nooit zo’n grote verbouwing gedaan en een aantal dingen
liep anders dan verwacht. En ook
stressvol omdat ik heel veel met
interieurs bezig ben. Wat kies je
dan voor je eigen huis? Het is toch
een soort van visitekaartje.” Christy
heeft het, naast haar baan als
ambtelijk secretaris bij Philips en
advieswerk als interieurcoach, druk
met het stylen van huizen voor
foto’s die makelaars in hun brochures en op Funda gebruiken. “Ik
zorg voor de beleving op de foto’s,
voor wat ziel en zaligheid in huis,
door bijvoorbeeld verse producten
op het aanrecht toe te passen,
kaarsjes en luxe badproducten in
de badkamer te plaatsen of een
ontbijtje op bed te creëren.”

In dit huis leven we heel anders. Je
komt meteen in de keuken binnen
en dat is echt een actieve ruimte,
boven is het lekker rustig en privé.
In ons vorige huis hadden we een
grote tuin met een vijver, hagen en
drie terrassen. Twee keer per jaar
lieten we een tuinman komen. Dat
wilden we niet meer. De tuin hier
moet nog onder handen worden
genomen, want ook die bestaat
geheel uit tegels…Onze zoon is nu
24 jaar en veel van huis, dus we
hoeven minder rekening met hem
te houden. Mijn moederdroom was
altijd om hem een echt ‘ouderlijk
huis’ te geven omdat ik dat zelf niet
gehad heb, maar dat is dus niet
gelukt.”

Toch weer Brandevoort
Omdat Eric en Christy allebei in
Eindhoven werken, begonnen ze
hun zoektocht naar een ander huis
daar. “We hebben eerder in Eindhoven gewoond en ik romantiseerde
het heel erg. Lekker een terrasje
pakken, naar een restaurant. Maar
de markt was daar ondertussen al
zo overspannen. Je moest binnen
24 uur boven de vraagprijs bieden.
Bovendien hadden we daar dan
alles weer helemaal opnieuw op
moeten bouwen. Op een gegeven
moment besloten we toch in Brandevoort te gaan zoeken, maar dan
moest het wel iets heel anders zijn.
En als je dat dan vindt, dan ben je

Al 20 jaar in een ‘wijk in aanbouw’
Dit is het derde huis dat Eric en
Christy gekocht hebben. Hiervoor
hebben ze 17 jaar op het Ardijnserf
gewoond, als eerste bewoners,
daarvoor zeven jaar in Brouwhuis
en daarvoor nog in Mierlo-Hout,
Nuenen en Eindhoven. En oorspronkelijk komen ze uit de Achterhoek! Ze leerden elkaar in Doetinchem kennen. Maar omdat Eric in
Eindhoven ging studeren, zijn ze
hier terechtgekomen. “We hebben
niks meer met de Achterhoek, onze
zoon is zelfs een echte Helmonder.
In de tijd dat de plannen voor Brandevoort werden gemaakt, wisten
we door Eric’s werk al vroeg wat
voor een wijk het zou worden. Toen
de eerste folders gedrukt werden,
zagen we al snel welk huis we wilden. En ik vind de wijk nog steeds
heel bijzonder, echt gaaf. Er is hier
altijd wat te beleven door de vele
initiatieven en mogelijkheden. Ook
al woon ik al 20 jaar in een ‘wijk in
aanbouw’, het is hier heel levendig
en echt heel mooi.” n
tekst: Marieke Donkers
foto: Vincent Knoops
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
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Stappenhoeve 13

5706 HE TE Helmond
vraagprijs € 569.000 k.k.

5708 ZK TE Helmond
vraagprijs € 325.000 k.k.

5708 WC TE Helmond
vraagprijs € 589.000 k.k.
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Keddenshoeve 5

Statenlaan 97

Herenlaan 154

5708 VX TE Helmond
vraagprijs € 598.000 k.k.

5708 ZX TE Helmond
vraagprijs € 224.000 k.k.

5708 ZS TE Helmond
vraagprijs € 350.000 k.k.

De markt in Brandevoort is zeer dynamisch. Ook de prijsontwikkelingen gaan in rap tempo door.
Mijn ervaring is dat elk huis uniek is. Elk huis vraagt om een andere aanpak bij verkoop. Soms kom ik in een
woning en weet ik al welke koper ik daarvoor kan gaan bellen. Dit komt omdat ik complete focus heb op onze
wijk, hier woon, werk en leef. Daardoor kan ik me goed inleven in de woonwensen van de klanten en deze
matchen met de woningen die ik mag verkopen. Super leuk!
Bent u ook benieuwd naar de waarde en verkoopbaarheid van uw woning?
Wilt u weten hoe ik en ons kantoor te werk gaan?
Mail me op ruud@woonplezier.nl of app me op 06-53301994.
Uw wijkspecialist:
Ruud Hesen
06 533 01 994

ruud@woonplezier.nl
www.woonplezier.nl
Tel.: 0492 549 055

Vind ons ook op:

Hi-Levelgroep De Vendelier
wint ontwerpwedstrijd schoolplein
“Maak een ontwerp voor een groen schoolplein!” Met die opdracht ging de Hi-Levelgroep van de
Vendelier aan de slag. En met succes, want ze wonnen deze wedstrijd van Du Pré Groenprojecten
en nog voor de zomervakantie wordt hun droomschoolplein werkelijkheid.

Tijdens de prijsuitreiking voelden
ze zich even als filmsterren. Mede
door een chique receptie, tal van
toespraken, lekkere hapjes, hier een
daar een BN’er (‘we zagen zelfs
iemand van het journaal!’) en dan
het verlossende woord: “De Vendelier heeft gewonnen!”
Maud Martinez (12 jaar) en Lotte
Raijmakers (11 jaar) waren zó
verbaasd, dat ze even niet wisten
hoe ze moesten reageren. Gelukkig begon juf Erna Boskam meteen
enthousiast te klappen en wist ze
de meiden ertoe te bewegen om de
prijs in ontvangst te nemen.

Meer zelfvertrouwen
Lotte en Maud zitten in de zogenaamde Hi-Levelgroep van de
Vendelier. Scholieren die wel wat
extra uitdaging kunnen gebruiken,
komen op de woensdagochtend bij
elkaar. “Dan gaan we aan de slag
met allerlei leuke uitdagingen en
projecten. Of we gaan bijvoorbeeld
een ochtend debatteren”, vertelt
Maud enthousiast. “Je leert heel
veel van elkaar. Zelf ben ik dol op

taal, maar er zijn ook kinderen die
technisch super goed zijn. Ik had
deze groep echt niet willen missen,
ik heb er veel meer zelfvertrouwen
door gekregen en heb nu het idee
dat ik mag zijn wie ik ben.”
Voor de prijsvraag die Du Pré
Groenprojecten uitschreef ‘ontwerp
een groen schoolplein’ had de HiLevelgroep meteen ideeën genoeg!
“We zijn aan de slag gegaan voor
de locatie aan de Schutsboom,
die is namelijk nog niet zo groen.
Samen kwamen we op het idee om
allerlei verschillende hoekjes in te
richten. Nu gaat alles door elkaar:
voetballen, tikkertje of basketballen.
Dat is wel een beetje chaotisch.” En
er staan nog meer wensen op het
lijstje: uiteraard groen, verstopplekken en meer bankjes.

Niet te geloven
Zo gezegd, zo gedaan. Na uitvoerig beraad rolde er een prachtige
inspiratietekening uit, die inmiddels
door architecten is omgetoverd in
een bouwtekening. En die tekening hebben de dames dus op

geheel eigen wijze gepresenteerd.
Ze voerden een toneelstuk op en
gingen uiteindelijk naar huis met de
hoofdprijs: 24.000 euro. “Ik kon het
niet geloven, de grootste prijs die je
misschien wel in heel je leven gaat
winnen!”, jubelen de dames.
Toch was het bedrag nét niet genoeg om de begroting rond te krijgen. De directeur zei: “Daar mogen
jullie een oplossing voor bedenken,
best spannend. We hebben een
sponsorloop georganiseerd en zijn
zelf de klassen langs gegaan om
de leerlingen te enthousiasmeren,
super leuk!”
De dames kunnen maar heel even
van het nieuwe schoolplein genieten. Ze zitten in groep 8, dus vanaf
volgend schooljaar zijn ze brugklassers. “Maar het is toch heel mooi
om zoiets voor je schoolgenoten
te doen? En we gaan echt nog wel
een keertje kijken hoor!” n

tekst: Romy Chatrou
foto: Vincent Knoops
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Het is niet
alledaags hè?
Op een frisse lentedag stap ik het huis van Dimphi en Sandy Coldenhoff binnen. De hal verraadt
nog niet hoe de woonkamer eruitziet. Vol verbazing kijk ik naar alle engeltjes en edelstenen die de
kamer vullen. En hier kwam ik niet eens voor! Ik kom namelijk om het over een andere hobby van
Dimphi te hebben; het leggen van tarotkaarten. Als we aan de eettafel plaatsnemen, zie ik het grote
rek vol verschillende stokken kaarten hangen. Dimphi: “Ik vind het best wel heel leuk om over tarot
te vertellen. Mensen denken vaak dat tarot iets akeligs heeft, zeker de kaart met de dood erop. Maar
het is een heel open medium.”

Ik vraag haar natuurlijk direct of
het een reden heeft dat ze zoveel
tarots, zoals een stok tarotkaarten heet, heeft. Dimphi vertelt: “Ik
heb er zo veel omdat iedere tarot
anders getekend is. Je haalt uit
iedere tarot toch weer een andere
kijk op dingen. Het blijft allemaal
wel dicht bij de betekenis maar je
haalt er toch iedere keer weer iets
anders uit. Er zijn ook tarots die
helemaal niks zijn, die doe ik dan
meteen weer weg. Daar ga ik niet
mee aan de slag. Er zijn er echt oneindig veel. Het liefst koop ik ze bij
de boekhandel. Je wordt ook heel
kritisch. Als er dan een nieuwe tarot
uitkomt, dan wil ik ook de eerste
druk hebben. Er komt binnenkort
weer een nieuwe uit van mijn favoriete merk en die wil ik dan hebben.
Deze week vallen er hier weer drie
nieuwe tarots in de bus. De meeste
mensen beginnen met een Rider
Waite tarot, één van de bekendste tarots. Zelf gebruik ik die nooit
meer, maar als je die begrijpt, kun
je eigenlijk met alle tarots overweg.
Ik heb er zelfs nog een tijd orakels
bij gekocht, maar dat doe ik nu niet
meer.”

Welke tarot vind je zelf het
mooist?
Dimphi: “Die uit Haïti is wel heel
bijzonder. Ik heb twee adoptiekinderen uit Haïti en zo kwam ik
ook een tarot uit Haïti tegen met
allemaal foto’s erop. Mijn kinderen
hebben die uiteindelijk voor me
gevonden. Daar was ik zo blij mee.
Die is me heel lief. Ook heb ik een
huisvrouwentarot en een piratentarot bijvoorbeeld. Ik koop steeds
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weer nieuwe tarots en dan ben ik
benieuwd naar het verhaal erachter,
wat de ontwerper er voor betekenis
aan geeft.”

En gebruik je die verschillende tarots allemaal?
Dimphi: “Als iemand komt, pak ik
een tarot waarop ik duidelijk de
betekenis uit kan leggen. Ik schud
tot ik voel dat het goed is. Dan heb
ik het liefste dat ik meteen tien
kaarten leg waar ik de boodschap
uit haal en dan kijk ik of ik de kern
raak. Iemand kan wel eerst zijn hele
sores op tafel leggen maar dan is
het net of ik het napraat. Naar aanleiding van de kern gaan we vragen
stellen en er verder op in.
Voor mezelf doe ik iedere dag tarot.
Ik begin er de dag mee, als een
soort van meditatie. Dat is heel fijn.
Daar komen steeds weer nieuwe
inzichten uit. Ik pak dan uit tien verschillende stapels een kaart en die
zet ik voorop. Mijn dochters vinden
het helemaal niks, maar ze zijn aan
me gewend. Ze vinden het wel leuk
voor me. Als ze bijvoorbeeld ergens
een mooie tarot zien, nemen ze die
wel voor me mee. En als wij er ooit
niet meer zijn, ‘dan zetten ze het
maar op Marktplaats.”

Hoe ben je met tarotkaarten
in aanraking gekomen?
“Ik ben heel lang geleden begonnen
met één tarot. Dat was een hele
lelijke. Ik dacht toen; dat kan toch
niet waar zijn, er moeten mooiere
tarots zijn. Daarna ben ik me er in
gaan verdiepen. Toen we in Friesland gingen wonen, had ik de tijd

om me er nog verder in te verdiepen en dan sla je door hè!”, zegt
Dimphi met een lach. “Ik wilde wel
weten of ik het goed deed, dus heb
ik de opleiding gedaan bij CIVAS.
Handlezen, Bach-bloesemtherapie
en edelstenentherapie heb ik ook
gedaan, maar ik vind tarot het
mooiste om te duiden. Ooit komt
er wel eens iemand op de koffie
die dan vraagt welke steen ik kan
gebruiken, maar verder breng ik
edelstenentherapie niet meer in de
praktijk.
Het verzamelen van edelstenen
vind ik nog wel steeds mooi. Het
begon met een ruwe amethist en
een bergkristalpunt. Ik ben heel
tevreden met wat ik heb, maar het
is altijd fijn om rond te neuzen. We
gaan vaak naar Arts Mineralen in
Sint Anthonis, naar All Stones in
Eindhoven en soms naar De Oude
Aarde in Giethoorn. Die zoeken
hun stenen met zorg uit. Daar kan
ik mijn hartje ophalen. En bij iedere
steen zeg ik weer: dit is echt de
laatste. En die engelen dat is ook
een dingetje. Het is niet alledaags
hè?”

Waarom vind je het zo leuk
om te doen?
“Mensen die er behoefte aan hebben, die hebben het ook nodig.
Dan is het wel fijn dat je ze vooruit
kunt helpen. Ze komen met een
bezwaard gevoel binnen en gaan
opgelucht de deur uit. En daar doe
je het voor. Het is helemaal niet
eng of spannend. Er is wel eens iemand geweest die zo gesloten was
als een oester. Ik legde de kaarten
en vertelde erover, maar ik kreeg

geen respons. Achteraf hoorde ik
dat het allemaal klopte. Dat is dan
heel bijzonder.”

Hoe weten mensen jou te
vinden?
Dimphi: “Meestal gaat dat via via.
De meeste mensen komen uit de
omgeving. Ik ga niet op beurzen
zitten ofzo, dat vind ik niet fijn.
Voor één keer vond ik het heel leuk
maar het is niet mijn ding. Maar
als het hier een keer in het wijkcentrum zou zijn, zou ik dat wel leuk

vinden. De wijk leent zich er ook
voor. Ik wandel heel veel en als ik
dan door de wijk loop, zie ik veel
mensen die spiritueel bezig zijn of
bepaalde bordjes voor het raam
hebben hangen. In 2003 zijn we
vanuit Friesland teruggekomen naar
Helmond. Ik had echt heimwee
vanaf dag 1. Toen de verhuizers
kwamen om naar Friesland te gaan,
vroegen ze al of ik daar zou kunnen
aarden. Had ik maar wat dieper in
de kaarten gekeken!”, zegt Dimphi
met een knipoog.

“We dachten daar rust en ruimte te
vinden, maar dat vind je daar niet,
dat moet je in jezelf vinden. Toen
miste ik toch de Brabantse klanken.
Toen ook nog dat liedje ‘Brabant’
van Guus Meeuwis uitkwam,
barstte ik in tranen uit toen ik het
hoorde. Dan weet je Brabant ook
weer beter te waarderen. Ik woon
hier heel graag, ik vind het heel fijn.
Hier ben ik thuis.” n
tekst: Marieke Donkers
foto: Rianne van Lierop
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Bewonersindruk
van de BC nieuwe stijl
Op vier plekken in de wijk hebben
wij bewoners gevraagd naar hun
mening over de BC nieuwe stijl.
Over het algemeen leveren de antwoorden een positieve kijk op.
Zowel de vorm, als de onderwerpen van de BC nieuwe stijl bevalt
de mensen goed. De meesten zien
het zitten dat de Courant deze weg
heeft gekozen. Doordat sociale
media steeds meer de actualiteit
overnemen, kan de Courant meer
de diepte in gaan. “Daarnaast is het
goed om ondernemers en wijkbewoners extra in de schijnwerper te
zetten”, beweert men.

ven, 10 ondervraagden lezen de
BC alleen af en toe en 5 personen
lezen de BC nooit.
Nog enkele andere bevindingen:
Oordeel over de vormgeving BC
43 bewonders geven een 7 of hoger
en 2 geven een 6.
Voorkeursonderwerpen
1. Nieuwsitems uit de directe
woonomgeving: 8
2. Bouwen en wonen: 31
3. Active verenigingen uit de wijk: 29
4. Openbare orde en veiligheid: 24
5. Ondernemer uit de wijk: 19
6. Onderwijs, zorg en welzijn: 18
7. Overige, nieuwsitems uit de
gemeente, buurtagent, meer over
de verschillende wijken in
Brandevoort

Een enkeling echter geeft aan dat
hij de maandelijkse uitgave van de
courant mist. Het was toch immers
mooi om in een echt papieren
courant het leven van alledag van
Brandevoort te kunnen zien en
vasthouden.
Medewerkers van de Courant hebben bij de winkels van Brandevoort
en op het sportcentrum aan de
Kalderse Dijk gevraagd wat hun
mening is over de courant nieuwe
stijl.

Hoe gaan we verder?

De onderzoeksgroep
35 ondervraagden lezen alle uitga-

Al met al een tevreden gebruikersgroep van de BC nieuwe stijl. Voor
ons als redactie en als werkgroep

van de BC voldoende reden om op
deze manier verder te gaan. Uiteraard kunt u blijven reageren. En
het zou nog veel mooier zijn om te
helpen de courant mede inhoud te
geven. Nu zorgt iedere drie maanden
een veel te klein groepje mensen
voor deze courant. Het is een medium dat de verbanden in de wijk levend houdt. En nog meer is het een
medium om activiteiten te melden
en onder de aandacht van de hele
wijk te brengen. Meld u aan via
redactie@brandevoortercourant.nl n

Tips en opmerkingen voor de BC.
- Ik vind de BC mooi om lezen.
- Ik vind de BC prettig om te lezen.
- Staan leuke verhalen bij gewone
mensen thuis.
- De BC ziet er echt prima uit.

tekst: de redactie

Dickensnight, helpt u mee?
Hoewel het jaar nog niet halverweg is, zijn wij Dickensianen alweer driftig aan het nadenken over onze volgende
editie op 16 december 2018.
Dit prachtige evenement wordt geheel door vrijwilligers georganiseerd en helaas moeten wij het dit keer met minder vrijwilligers doen dan dat wij eigenlijk zouden willen. heeft u zin om mee te helpen?
Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende onderdelen van Dickensnight:
• Elektra
• Decoratie
• Sponsoring
• Verkeer en veiligheid
Nieuwsgierig? Meld u aan!
Reacties kunt u sturen naar onze voorzitter Jaques van Asten: voorzitter@dickensnight.nl n
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Nieuw
Een korte rondtocht door de wijk
laat een breed scala aan bouwactiviteiten zien. De Nederlandse oproep
in juni 2018 om in deze tijd te bouwen en nog eens te bouwen, vindt
in onze wijk volop weerklank. Echter
midden in de maand juni verschijnt
het bericht in het Eindhovens Dagblad dat er in Brandevoort in totaal
600 woningen minder gebouwd gaat
worden. Het effect op de bouwwerkzaamheden zal echter minimaal zijn,
bericht ons de persdienst van de
gemeente.

Brandevoort eerder af dan
verwacht
De woningkrapte door nieuwe
woonwensen en door de toegenomen welvaart speelt op allerlei
plekken in de samenleving door
en zo ook in Brandevoort. Tien jaar
geleden was deze ontwikkeling nog
helemaal niet te hopen, laat staan
te verwachten. Toen is de ambitie
om in 2017 de wijk af te bouwen ver
vooruit geschoven naar wellicht zelfs
wel 2030. Nu in 2018 willen bestuurders en projectontwikkelaars alles
in het werk stellen om binnenkort
weer dicht tegen die eindstreep uit
te komen: 6000 woningen in heel
Brandevoort realiseren. En misschien gaat dat lukken, als allerlei
projecten volgens planning uitgevoerd gaan worden.

Tussen projectbouw en
droomwoning
Nieuwbouw is nu overal gaande: in
de wijk Liverdonk verrijzen huur- en
koopwoningen. De een nog mooier
dan de ander. Op presentatieborden
krijgen geïnteresseerden voorgeschoteld om op bouwkavels hun
droomwoning te komen bouwen.
Dicht tegen de spoorkant aan heb-
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bouw in de wijk
ben projectontwikkelaars voor eind
april een 20-tal woningen neergezet om huurders in de vrije sector
tegemoet te komen. Aan de achterkant kunnen geïnteresseerden een
soortgelijke woning kopen in plaats
van huren; ze zien er dan net iets
mooier uit dan de huurwoningen.
Achter de Mondomijn staat ondertussen een reeks woningen, met
verschillende kleuren en vormen die
nog steeds passen in de beeldkwaliteit van Brandevoort. Sommigen
zijn opvallend geelkleurig, andere
hebben of krijgen nog een kijmkleur
om toch ook weer echt te passen
in het tijdsgewricht van 1900. En
daarmee is de wijk Liverdonk in een
mum van tijd ontwikkeld, ingekleurd
en gerealiseerd. Nog enkele grotere
en specialere woningen zullen in de
kern van Liverdonk komen en dan
is de wijk compleet met een aantal
mooie en opvallende bungalowwoningen.

Van Herenhuis naar futuristische ‘smart’casa
Ondertussen zijn de plannen voor
Hazewinkel en De Marke van de
tekentafel gehaald en voor realisering klaar. Voor Hazewinkel gaan de
eerste voorbereidende spades al
in de grond en voor De Marke, die
geheel afwijkend is van de andere
woonwijken, komt de eerste experimentele woning in de bosjes
tegenover het Carolus in november
en december van dit jaar tot stand.
Voor de andere woningen van de
Marke echter, moet er nog wel wat
water door de rivier. Deze wijk moet
immers in het kader van de smartcity ontwikkelingen een echte wijk van
de toekomst worden. Of ze echt ook
de kenmerken krijgt die de leerlingen
van het Carolus hebben bedacht is

nog de vraag, maar dat het anders
zal worden, is zeker. In april heeft
de gemeenteraad het voorstel van
het ten volle goedgekeurd en als
boodschap meegegeven: de wijk De
Marke moet alle 1500 woningen op
korte termijn ontwikkelen en zich in
Nederland en liefst zelfs in Europa
gaan onderscheiden. Dus houdt de
berichtgeving in deze courant en op
de digitale media hierover bij.

Diversiteit in alle soorten en
maten
En ondertussen bouwen aannemers al volop aan projecten bij het
Hertogsveldje: het zorgboog-project
met daarbij gewone sociale huurwoningen tegenover het Hertogsveldje,
de uitbreiding van de Variaveste
woningen en tenslotte de 51 nieuwe
woningen aan de Voort bij de Veste
aan de Ecozone tegenover de Hoevens. Hier verrijzen woningen, die de
karakteristiek van de wijk gewoon
voortzetten. Dit project heeft nu al
de opvallende Brandevoortse naam
‘De Herenveste’ en zal dus helemaal
passen in de stijl van de wijk. En
tenslotte bouwt men in de wijk ‘De
Hoevens’, aan de andere kant van
de Voort gewoon door aan woningen, die weer precies passen in het
patroon van ‘De Hoevens’. En we
hebben nu nog niet de woningen
genoemd die naast de energieneutrale huizen komen te staan in de
Hasselbeemden. Alle woningen
zijn al verkocht voor de start van
de bouw begint en zullen dus zeker
voor de zomervakantie in de steigers
staan.

600 woningen meer of minder?
Op onze vraag wat het besluit van
het regionaal overleg Stedelijk Gebied Eindhoven over bouwen in het

groen voor Brandevoort betekent,
krijgen we de volgende antwoorden:
Brandevoort-Zuid kan gewoon afgebouwd worden volgens planning. Wel
dient, voor zover mogelijk, de kwaliteit
weer minimaal op het niveau van de
1e fase van Brandevoort (dus voor de
crisis) gebracht te worden.
De bestemmingsplanprocedure voor
Brandevoort-Noord (Smart District)
kan opgestart worden. Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt in 2 fasen:
fase 1 (de Marke met 900 woningen) krijgt een directe bouwtitel. Dit
betekent dat de woningen gewoon
gerealiseerd kunnen worden. De 2e
fase (Kranenbroek) met 600 woningen, krijgt een uitwerkingsplicht in
hetzelfde bestemmingsplan. Dit betekent, dat wanneer de markt de 900
woningen in de Marke snel afneemt,
voor de 600 woningen in Kranenbroek
toestemming van het Portefeuillehoudersoverleg Wonen Stedelijk Gebied
(de 9 wethouders Wonen van de
gemeenten in dit gebied) gevraagd
kan worden. Daarbij moet wel aangetoond worden, dat er behoefte aan
deze woningen is.
Op zich verandert er dus niets in de
huidige situatie en wordt het bouwtempo zeker niet hierdoor vertraagd
(eerder zelfs versneld indien de markt
dit toelaat).

Brandevoort groeit gewoon
door
Al met al krijgt Brandevoort zijn
definitieve vorm met een snelheid
die misschien wel de 200 woningen
per jaar kan overtreffen. Zeker als
de vraag naar woningen in onze wijk
toeneemt. n

tekst: Giel Pollemans
foto: Rianne van Lierop
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• reparatie en verkoop fietsen,
accessoires en meer
• alle soorten fietsen, alle merken
• eerlijke prijzen, snelle service
2e paasdag LIESHOUT GEOPEND
Papenhoef 21 van 11.00 - 17.00 uur

www.TRIAfietsen.nl
TRIA Fietsen Brandevoort
Herselsestraat 23
5708 XK Brandevoort
Tel.: 0492-79 24 56

Openingstijden:
Ma. t/m vrij. 14.00 - 19.00 uur
Zaterdag
10.00 - 16.00 uur

Laat je klus doen
an!
door de Hubo vakm

Dé totaaloplossing voor iedere klus

KASTEN OP MAAT

VLOEREN OP MAAT

BUITENZONWERING

BINNENZONWERING

Hubo Helmond

Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323
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Muziekvereniging Unitas
komt naar Brandevoort!
Sinds 1924 is Unitas al een begrip in Mierlo-Hout. Muziekvereniging Unitas is al meer dan
90 jaar een begrip in de regio. Zelfs optredens in het buitenland komen regelmatig voor.
Zo is muziekvereniging Unitas afgelopen juni nog naar Winterberg in Duitsland geweest.
90 jaar lang hebben zij zich gevestigd in Mierlo-Hout en zij mogen u het heugelijke nieuws
mededelen dat Unitas vanaf het nieuwe schooljaar gevestigd zal zijn in ’t BrandPunt in Brandevoort!

Er zijn al vele muzikanten uit
Brandevoort die de weg hebben
gevonden naar deze vereniging.
En om dat nu nog makkelijker te
maken komt Unitas naar Brandevoort. Hoe fijn is het om in uw
eigen wijk muziek te maken en dus
niet meer in de auto te hoeven
stappen. Of heeft u altijd al muziek
gemaakt, dan is dit de tijd om weer
een instrument te gaan bespelen.
Het kan nu in onze eigen wijk! Er
wordt binnen de wijk een geheel
nieuwe muziekschool opgezet in
samenwerking met Muziekschool
Musicas. Er zullen vanaf komend
schooljaar muzieklessen worden
verzorgd in onder andere trompet,
saxofoon, fluit, slagwerk, drums en

nog veel meer. Kijk snel op onze
nieuwe website www.muziekvereniging-unitas.nl voor alle informatie.
Ook kunt u op deze site uzelf of uw
kind inschrijven.
Wie weet maakt u kans op dat ‘golden ticket’. Hiermee wordt muziek
maken wel heel aantrekkelijk. Houd
de media in de gaten voor meer
informatie over de golden tickets.
Om een daverende entree te
maken in Brandevoort is er een
concert voor u georganiseerd in
’t BrandPunt. Op zondag 1 juli
staan de deuren vanaf 13:00 uur
voor u open om de slagwerkgroep
en ‘Popkoor Kolok’ uit Helmond in
actie te zien. Ook het muziekkorps
en de slagwerkgroep van Unitas

zijn op het concert te bewonderen. Na afloop van het concert is
er volop tijd en gelegenheid om te
informeren naar de mogelijkheden
om muziek te maken bij Unitas.
Lijkt het u leuk om muziek te
maken en les te krijgen van een
professionele muziekdocent?
Kom dan langs tijdens onze concert of neem contact op met ons
op via info@muziekverenigingunitas.nl.
Muziekvereniging Unitas creëert
samen met u een bruisend Brandevoort! n
tekst: Wencke van de Westerlo
foto: Jan Dijstelbloem
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Hubo Helmond

kwaliteit, maatwerk en persoonlijk advies
De laatste twee jaar is de doe-het-zelf-zaak in de Mierlose weg weer een zaak die valt onder de landelijke organisatie van Hubo. Het is een onderneming die de klant van Mierlo-Hout als eerste op het
oog heeft. Maar dit blijft niet tot bewoners uit deze wijk beperkt. Klanten uit Brandevoort kunnen net
zo goed bij Hubo terecht.

Sander en Erika van de Rijt zijn
de eigenaren van Hubo in MierloHout aan de Mierloseweg 52 en te
vinden op de website:
www.hubo.nl/helmond.

Hecht team
Sander is al vanaf zijn 17de jaar in
deze doe het zelf zaak werkzaam.
Sinds twee jaar is deze zaak bekend onder de naam HUBO. Hij is
destijds begonnen als werknemer
maar, inmiddels is hij, samen met
zijn vrouw Erika een hecht team dat
de zaak voortvarend runt.
Erika is bij de doe-het-zelf-zaak
terecht gekomen doordat vrienden
haar vragen om voor dit bedrijf te
balansen. Ze gaat hierop in en is er,
tot op de dag van vandaag gebleven. Intussen is hun werkrelatie
al jaren geleden omgezet in een huwelijk en hebben ze een 20-jarige
dochter.
Het liefste wat Erika doet is met
mensen omgaan en daar kan ze
zich in het bedrijf natuurlijk helemaal in uitleven. Zelf heeft ze het
vak, wat vaak neerkomt op goed
adviseren, gaandeweg onder de
knie gekregen door interesse, vragen, zelf uitproberen en bovendien
ook regelmatig cursussen te volgen.

6 dagen per week
Sander is erg gelukkig in zijn werk
en moet er voor op passen dat hij
er niet nòg meer dan 6 dagen in de
week mee bezig is. In het begin was
Erika 20 uur per week op de zaak;
nu hun dochter ouder is, is zij ook
veel vaker in de zaak te vinden.
Sander en Erika hebben, inmiddels 2
jaar geleden, de Hubo zaak overge-

nomen en zelf ingericht. Hubo-zaken
werken binnen de landelijke Huboorganisatie in franchise - vorm.
Als franchisers zijn zij verplicht in te
kopen bij 80% van de gecontracteerde leveranciers en de resterende 20% van de inkoop kunnen
ze naar eigen (zakelijke) inzicht
regelen. Bovendien kunnen eigenaren zelf bepalen welk assortiment
zij aan de klant aanbieden. Een
behoefte die uiteraard afhankelijk is
van de vestigingsplaats én de vraag
naar bepaalde artikelen of diensten.

Verkoop via onlinediensten
Binnen een maand of drie gaat
een landelijke website van start
waar potentiële klanten ook online
aankopen kunnen doen. Via de
postcode van de klant komt de
online-vraag uit bij de dichtstbijzijnde Hubo. Als het gevraagde artikel aanwezig is ontvangt de klant
digitaal een bericht om het bestelde
artikel af te halen. Misschien besluiten Sander en Erika n.a.v. het
experiment met deze online dienstverlening dat zij de bestelde artikelen bij de klant thuis bezorgen. Dit
besluit hangt nog af van de kosten
die een hele bezorgdienst met zich
meebrengt. Wellicht is een aanbod
met service aan huis een ideale
combinatie van online verkoop en
advies op maat.
Het bedrijf van Sander en Erika
biedt de klant een groot en gevarieerd assortiment artikelen, zoals
dat een Hubobedrijf betaamt.
Sander en Erika hebben er echter
uitdrukkelijk voor gekozen om zich
te onderscheiden van andere bedrijven. Zij leveren advies op maat

en denken met de klant mee.
In dit advies brengt Sander 30 jaar
aan ervaring mee. Om van kwaliteit
verzekerd te zijn, wil hij het liefst
zelf alle dienstverlening doen, zowel
in de zaak zelf als bij de klant aan
huis. Dit aanbod geldt voor tal van
zaken: o.a. voor het inmeten en
maken van kasten, deuren, horren
op maat en het aanbrengen van
binnen- en buitenzonwering.
Sander is steeds meer tijd kwijt
aan het leveren van diensten op
bestelling bij klanten aan huis. De
vraag naar dit soort service verlening neemt sterk toe. Het lijkt wel
of mensen zelf steeds minder tijd
hebben of zelf niet aan de slag willen of durven gaan. Erika merkt in
dit verband op dat ‘ontzorgen’ voor
veel mensen de grootste wens is.

Inschakeling van betrouwbare vakmensen
In het bedrijf zijn de 2 werknemers al jaren in vaste dienst en in
deze tijd bijzonder te noemen, de
“jongste” werknemer is hier al 14
jaar. Als Sander, samen met zijn
eigen werknemers, een klus niet
kan klaren, schakelt hij betrouwbare
vakmensen van buiten in.
Uit klantenreacties blijken Sander
en Erika een optimale prijs -prestatie dienst te leveren. Voor een
betaalbare prijs leveren zij goede en
degelijke kwaliteit, vertellen zij trots
over hun werk. n

tekst: Giel Pollemans, Marga Dobma
foto: Vincent Knoops
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Team CASA
bouwt in Brandevoort
Vooruitlopend op de ontwikkeling van de slimme wijk in Brandevoort,
gaat in september echt de spade in de grond. De eerste fundamenten worden gezet
van de alternatieve woning. Er is al voorwerk geweest en volgens de projectleider
Antoine Post kan het grondwerk voor de CASA in de slimme wijk beginnen.
Team CASA staat voor Comfortabel, Aangenaam, Smart en Alternatief.

Gedreven en overtuigd van zijn
woonproject vertelt Post over alle
aspecten van de nieuwe futuristische woning: “Het is een woning
die op bijna alle punten van een
gewoon huis afwijkt. Het vierkante
pand moet aangenaam zijn om
te leven. Het doel is dat iedereen
er kan wonen en het moet kunnen betalen.” Duurzaamheid staat
voorop in het team van 19 studenten. Voor alle onderdelen van het
huis hebben de studenten van de
Technische Universiteit Eindhoven
milieuvriendelijke oplossingen bedacht. “Het huis is 8 meter lang en
8 meter breed. Met twee verdiepingen van meer dan 315 centimeter
hoog zal het ruimte bieden aan drie
verschillende huishoudens: een
student of starter, een bewoner die
moet kunnen rekenen op perma-
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nente zorg en een gezin van twee
ouders en kinderen.”

Elementen van de bouw
“De fundering komt te liggen
bovenop een ‘verdiepte opslagruimte’, die de vorm heeft van een
omgedraaide piramide. De opslagruimte wordt vol water opgeleverd.
Het water moet in de winter een
temperatuur van 80 graden Celsius hebben, terwijl het wat er in
de zomer afgekoeld moet zijn naar
enkele graden.” Aangevuld met een
aantal stevige accu’s moet het huis
alle seizoenen zo energieneutraal
mogelijk werken. Dit proces wordt
ondersteund door een zonnecellen
beplakt dak.
“De materialen van het huis zelf
zijn niet gemaakt van natuurlijke
producten. De kans dat het vlam

vat is te groot”, zegt Post. “We hebben in het team de keuze gemaakt
om te werken met kunststof. Het
zijn platen die snel in- en uit elkaar
worden geschoven. Zo is het makkelijk je eigen ruimte te creëren
en weer te verbouwen na een tijd.
Het huis moet in een dag worden
gebouwd, met het doel om twee
jaar te blijven staan. De bouwplaten
bieden deze mogelijkheid.”

Het idee
Post vertelt trots hoe hij op het
idee van de CASA is gekomen:
“Ik ben na mijn studie bedrijfskunde begonnen met natuurkunde.
Tijdens mijn studie heb ik me zelf
afgevraagd wat mijn studie wat ik
met de theorieën van natuurkunde
in de praktijk zou kunnen doen.
Na een boeiende presentatie over

duurzaam bouwen en een totaal
andere benadering van productontwikkeling’, kon ik meteen acht
andere medestudenten enthousiasmeren voor het ontwerpen van
een alternatieve woning.” Van het
een kwam het ander. De TU/e bood
deze groep van studenten faciliteiten aan in hun experimentele ruimte voor vernieuwing. Na twee jaar
hadden zij concrete plannen om
het huis te ontwikkelen en te bou-

wen. Nog voor 2018 was de combinatie van experimenteren met een
nieuwe woning en het uitproberen
in een slimme wijk als Brandevoort
geboren. “De eerst twee maanden
kunnen nieuwsgierige mensen en
hopelijk ook de burgemeester Elly
Blanksma-van Den Heuvel enkele
nachten in de woning verblijven”,
vertelt Post.
Het huis wordt gebouwd tegenover

het station in Brandevoort en in
de buurt van de Carolusschool.
Hier moet de komende twee jaar
duidelijk worden wat de nieuwste
bouwtechnieken moeten toevoegen in de nieuwe slimste wijk van
Brandevoort. n

tekst: Suzanne Pollemans
foto: Rianne van Lierop
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JE BENT
VAN HARTE
WELKOM
in foodbar THE BACKYARD,
voor een hapje en een
drankje of in restaurant
NASTRIUM voor een
uitgebreidere culinaire
ervaring!
Vanaf donderdag 15 maart is

THE BACKYARD

G EOP EN D
VA N
1 2 -2 2 U U R

foodbarTHE BACKYARD
vanaf 12.00 uur geopend en
serveren we ook lunches
in restaurant NASTRIUM.
Mierloseweg 130
5707 AR Helmond
T 0492 541 818
E info@nastrium.nl
www.nastrium.nl

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout
WWW.COMPAEN-WONEN.NL
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foodbar THE BACKYARD

Restaurant Nastrium

passie en een mix van traditie en moderniteit
Djailany van de Laarschot groeide op met een Indisch (Moluks) -Nederlandse achtergrond.
Vooral bij het Molukse deel van zijn familie is samen lekker en uitgebreid eten een belangrijk
familiegebeuren. Naast het sociale aspect is de grote aandacht voor de kwaliteit van de
gerechten misschien nog wel belangrijker. Daardoor is hij van kleins af aan al zeker dat hij als
kok door het leven wil.

Na de basisschool gaat hij naar de
koksschool in Eindhoven om het vak
echt te leren. Dat gebeurt bij Djailany pas in de praktijk van alledag.
Hij werkt bewust in een groot aantal
keukens om van allerlei verschillende praktijken zich de meest
aansprekende eigen te maken. Veel
ervaring doet hij op bij het tweesterrenrestaurant van Soenil Bahadoer in
Nuenen. De daarop volgende jaren
komt hij terecht in de keukens van
Het Pastoorke, in De Warande, Se7,
het PSVstadion, De Raymaert (waar
hij na 16 jaar weer terugkeert) en bij
De Blauwe Lotus in Eindhoven waar
hij gedurende vijf jaren chef-kok is.
Hij klimt op van afwasser, serveerder,
dessert- en ijsmaker tot chef-kok.
Bij iedere nieuwe werkgever in deze
horeca sector doet Djailany nieuwe
ideeën en ervaringen op in allerlei
aspecten van dit boeiende vakgebied.
Zijn passie is koken en zijn grote toekomstdroom is het hebben van een
eigen restaurant waar hij zijn eigen
style kan delen met zijn gasten.
Deze droom wordt werkelijkheid want
op 1 juli 2017 begint hij, samen met

zijn vrouw Kim in het voormalige restaurant De Raymaert. Dit is immers
de plek waar hij 16 jaar geleden als
assistent-kok mocht werken. Nu kan
hij zijn eigen bedrijf onder de naam
Nastrium beginnen.
Deze naam die is afgeleid van het
Engelse Nasturtium wat een Oost-Indische kers is welke hij graag gebruikt
in zijn gerechten. Djailany’s kooktechniek is de Franse keuken, maar
in zijn gerechten zult u veelvuldig zijn
Indische achtergrond terugvinden.
Het restaurant is eigentijds ingericht
met af en toe een vleugje antiek om
de sfeer te bewaren uit de tijd dat
dit pand dienst deed als kapitaal
woonhuis van een rijke Helmondse
houthandelaar.
Djailany’s rechterhand is zijn vrouw
Kim en verder wordt hij bijgestaan
door veertien werknemers. Zeven van
hen zijn in vast dienst (waaronder
de koks) en de anderen werknemers hebben een dienstverband op
oproepbasis.
Chef-kok Djailany van de Laarschot
van Restaurant Nastrium is trots op
zijn lijfspreuk: “Passion is my secret

ingredient”. Djailany zelf zet uiteraard
de grote lijnen uit, maar ook de andere koks hebben hun eigen inbreng,
mits deze de toets van smaak en
kwaliteit kunnen doorstaan.
Naast fine dining in de mooie grote
ruimtes is het pand geschikt voor
kleine en grote gezelschappen.
Deze kunnen dagelijks genieten van
heerlijke gerechten in de brasserie/
foodbar The Backyard. Deze bevindt
zich aan de achterzijde van het pand
en is zowel door de vooringang als
achterom te bereiken. Hier is een
(kleine) parkeerplaats. Als u niet
zoveel tijd hebt om lang te tafelen
(zoals in de andere delen van het
restaurant) kunt u hier gewoon lekker even buiten zitten en genieten
van de sfeer, kleine hapjes en een
drankje.
Restaurant Nastrium is te bereiken
via website: www.nastrium.nl n

tekst: Marga Dobma
foto: Vincent Knoops
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Uw droomtuin
wordt werkelijkheid
Een mooie tuin
in het voorjaar
begint nu !
Eduard van de Loo
Hortsedijk 69
5708 HB Helmond
T +31 (0)6 381 90 270
E info@eduardvandeloo.nl
I www.eduardvandeloo.nl
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Koningsdag in Brandevoort

Trouw aan de traditie viert Brandevoort zijn Koningsdag. Een kleine,
maar enthousiaste groep kinderen
en ouders maakt hun opwachting.
Waarschijnlijk door de uittocht
van de meivakantie is deze groep
bijzonder klein: zo’n 12 kinderen en
ouders hebben de moeite genomen om hun fiets te versieren en
uitbundig op het OBS-schoolplein
rond te rijden. Margreet de Leeuw,
onze vaste en trouwe wijkwethouder opent deze frisse koningsdag
van 2018. Fanatiek fietsend rijden
de kinderen na de oproep door de
wethouder hun rondje met hun
pronkstukken. Op deze manier
doen zij hun best om in de prijzen
te vallen, die de driekoppige vrouwelijke jury mag uitdelen. Eén van
de kinderen zet zijn versiering met
extra geluid kracht bij. Bewoners
die nu nog slapen in hun huis in

de kern van de Veste, zijn op een
vriendelijke manier wakker gemaakt.
Uiteindelijk blijkt de beoordeling zo
moeilijk dat de jury beslist om alle
deelnemers de hoofdprijs toe te
kennen. De kinderen glunderen en
zijn blij verrast dat zij nu allemaal
mee mogen doen aan het pannenkoeken eten in ’t BrandPunt.

Einde wijkwethouderschap
van Margreet de Leeuw
En voordat deze feestelijke gebeurtenis van Koningsdag echt afloopt,
bedankt Fons Bosman Margreet de
Leeuw voor haar aanwezigheid en
wijkwethouderschap. Fons Bosman is de voorzitter van Stichting
Brandevoort in actie. Zij is jarenlang
onze trouwe en zeer attente wijkwethouder geweest. Nu Margreet
een andere baan heeft gekozen en

het college binnenkort van samenstelling verandert, zullen we haar
niet meer in deze functie als bestuurder tegenkomen. Brandevoort
heeft veel te danken aan haar optredens bij officiële gelegenheden,
maar vooral aan haar zeer mensgerichte en gewone betrokkenheid bij
ons als bewoners van de wijk. Een
grote bos bloemen met veel oranje
bloemen ertussen onderstreept
onze erkentelijkheid volgens Fons.
Een intieme, maar zeer geslaagde
Koningsdag op het OBS-schoolplein in de kern van de wijk Brandevoort: De Veste. n

tekst: Giel Pollemans
foto: Giel Pollemans
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PROJECT

Adverteren in de Brandevoorter Courant
kan al vanaf € 45,- euro per uitgave.
Het blad wordt 4x per jaar gratis
verspreid in een oplage van
ca. 3700 expl. door de hele wijk.

STOFFERING

Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Persoonlijk, betrokken!

Voor meer informatie zie de website
www.brandevoortercourant.nl

BUDGETFIETSEN




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



verkoop

onderhoud

Tweewielerwinkel
v.h. jaar 2017



Toe aan een nieuwe vloer of raamafwerking?
Buiten projecten werken wij ook
voor particulieren.
Bezoek onze website
www.tonprojectstoffering.com
of Facebook pagina
VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OP NEMEN
MET PAUL PRINCEN
TELEFOON 06 - 156 256 41 OF 0413 - 764 467

Gratis haal- en brengservice in Brandevoort

Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer
Koeriersdiensten
Chauﬀeursdiensten
Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

www.taxicentralebrandevoort.nl
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meubelen, accessoires,
verlichting, vloerkleden,
interieuradvies, styling.

Steenweg 30
5707 CG Helmond
info@decorieur.nl
www.decorieur.nl

Alweer de vijfde wijksportdag
van Brandevoort
Ietwat fris, maar daardoor optimaal om sportief bezig te zijn, starten meer dan 150 Brandevoorters
opgewekt de vijfde sportdag. Voordat iedere groep aan een van de tien wedstrijden begint,
is er een collectieve warming up. Precies op het ritme van de muziek, gooien de jonge en oudere
deelnemers hen ledematen alle kanten op. Hiermee zijn ze prima voorbereid op de sportdag die
tot vanavond 17:00 uur zal duren. Dan ontvangt de meest sportieve en de best
presterende groep zijn verdiende beker.

Meer dan 25 vrijwilligers hebben
alles goed voorbereid en nog voordat het 10:00 uur is, zijn de ongeduldige bewoners al uitgebreid
verteld over wat zij op deze Hemelvaartsdag te doen hebben. Ondertussen bedienen de vaste krachten
van het Brandevoorter Sportpark,
zoals Louis, William en Henk
iedereen met drank en koek. Dit is
een goede basis voor de sportieve
prestaties deze dag. 11 groepen
uit de wijk gaan meteen na de
uitleg aan de slag. Zij werken ieder
kwartier een variëteit van spellen
af: beachvolleybal, voetbal, tjoekbal, letterspel, hockey, stormbaan,
golf, bootcamp en boogschieten.
Gelukkig is het droog en blijkt de
zon na de ochtend iedereen een
goed humeur te bezorgen. Al met

al voldoende ingrediënten voor
een geslaagde wijksportdag voor
de volgende groepen uit de wijk:
• Wij gaan ervoor!
• En de winnaar is!
• FC RECHTS buitenadem
• FC LINKS buitenadem
• De Hoeveboefjes
• MIBDW
• Raaphoeve
• Gratis gehaktballen in de kantine
• Houd er de MOOD maar in
• Lionel Kings’ en
‘Alt’ goed
Precies om 17:00 uur kan Jaap
Taal de prijzen uitreiken aan de
groepen die vandaag gewonnen
hebben.
De sportiviteitsprijs gaat naar

wedstrijdgroep Lionel Kings. Deze
groep heeft zich onderscheiden
in sportief gedrag en behendig
spel en heeft deze prijs dubbel en
dwars gewonnen. De prijs voor
de best presterende groep gaat
naar ‘Houd er de Mood maar in’.
Deze groep is uitzinnig van vreugde als ze dit horen en geniet nog
de hele avond na van deze prijs.
Na de prijsuitreiking krijgen alle
groepen een uitbundige BBQ aangeboden en iedereen is nu al van
harte uitgenodigd voor de zesde
sportdag volgend jaar.
Eet smakelijk. n

tekst: Giel Pollemans
foto: Giel Pollemans
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word lid en doe op 16 september
mee met team de brug active!
IE-DER-EEN kan meedoen. Jij ook!

Team De Brug Active zal jou voorbereiden op deze obstaclerun!
Meer info? www.braverun.nl/debrugactive

actie
verlengd
t/m juli
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3 = 2 zomeractie
bij
de
brug
active
3 maanden sporten = 2 maanden betalen!*
*VAN € 195,- VOOR € 130,-

standaard bij elk lidmaatsschap
Samen uitgedaagd worden, afzien en presteren op de squashbaan of
tennisbaan of in een van de 65 wekelijkse live groepslessen.
Naast binnen trainen ook outdoorlessen; welke les kies je?
Zwem, relax in de sauna, geniet van een schoonheidsbehandeling of
doe een drankje in de sportbar.
Werk aan jezelf met een persoonlijk voedingsadvies en sportschema.
Is er een bowlingbaan vrij? Oefen je STRIKE!
Speciaal voor de sportende mama’s en papa’s:
7 dagen in de week gratis kinderopvang in onze Kids Club.

gratis sporten?

Vraag eerst een gratis proefweek aan via onze site!

De Brug Active |

39

TV Carolus heropent
Tennispark met feestweek
In de afgelopen maanden is het tennispark van Tennisvereniging Carolus uitgebreid en
grondig gerenoveerd. Op zaterdag 16 juni is de officiële heropening. Vanaf 13.30 uur is iedereen
die een kijkje wil nemen van harte welkom. Burgemeester en wethouders zijn uitgenodigd voor de
demowedstrijd met Paul Haarhuis, aansluitend geeft Paul een clinic voor leden.
Verder is er aandacht voor Rookvrije generatie, Gezond Clubhuis en Nielsonwheels.
TV Carolus – Vooruitstrevend
& professioneel
TV Carolus is de grootste tennisvereniging van Helmond met bijna
900 leden, waarvan ongeveer eenderde jeugd. Door de ligging, tussen
Mierlo-Hout en Brandevoort, heeft
de club een verbindende rol voor
de bewoners van deze buurten.
Het aantal banen is recent uitgebreid van 8 naar 10 en de ondergrond is vervangen van kunstgras
naar gravel (op verharding). Gravel
is de beste ondergrond om jezelf als tennisser te ontwikkelen.
Bovendien is de kans op blessures
kleiner. Daarnaast toont onderzoek
aan dat tennissers gravel als meest
plezierige ondergrond ervaren om
te tennissen. Gravel wat het hele
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jaar door bespeelbaar is, is de
droom van menig tennisspeler en
dat wordt nu bereikt met de nu
aangelegde ondergrond.
Bij TV Carolus voelen tennissers
zich thuis die zich prestatief willen
ontwikkelen, maar ook de spelers
die voor hun plezier en ontspanning een lekker balletje willen
slaan. De vereniging neemt ook een
maatschappelijke verantwoordelijkheid door aandacht te besteden
aan duurzaamheid. Zo beschikt
de club over LED verlichting, wordt
afval gescheiden en worden materialen hergebruikt.
In 2016 heeft de KNLTB, TV Carolus
gekozen als tennisvereniging van
het jaar uit de ruim 1.700 tennisverenigingen in Nederland.

Feestweek
De week van zondag 10 tot en met
zaterdag 16 juni staat voor de leden
in het teken van de heropening.
Elke dag zijn er activiteiten of zijn
bestaande activiteiten feestelijk
gemaakt. De aftrap is op zondagmiddag 10 juni met een BBQ voor
alle leden en hun familie. Verder op
het programma van de feestweek:
een Asperge-toernooi, een Tenniskidsmiddag, opening van het
nieuwe speeltuintje, een mozaïek
workshop, lunch en lekkers voor
50+ groep, feestelijke toss-avond.
Op zaterdag 16 juni is de officiële
opening tussen 13.30 en 18.00 uur
met een demo en een clinic door
Paul Haarhuis.
’s Avonds is voor leden en partners
het afsluitende Zomerfeest.

www.Nielsonwheels.com
De vereniging steunt Niels Vink.
Niels, die is gestart met tennis bij
TV Carolus, heeft sindsdien een
grote passie en dat is rolstoeltennis! Zijn grote droom is om
daarmee het allerhoogst mogelijk
te bereiken; de Paralympische
Spelen 2020 in Tokyo. Er is maar
één manier om daar te komen en
dat is door één van de acht beste
spelers ter wereld te worden in de
Quad categorie. Met de nadruk op
worden, want momenteel staat hij
nog op positie 40. Om te klimmen
op de wereldranglijst, moet hij veel
internationale tennistoernooien
spelen om punten te verzamelen.
Het reizen naar internationale wedstrijden en alles wat daarbij komt
kijken kost alleen heel veel geld en
daarbij willen we hem graag steunen. Door middel van een financiële bijdrage geef je hem een zetje
in de goede richting.
Meer informatie op www.nielsonwheels.com
Nielsonwheels is één van de goede
doelen die TV Carolus steunt.
Gebruikte sportkleding en -artikelen
gaan naar stichting Lief in MierloHout. Oude tennisballen worden
ingezameld en gerecycled, de
opbrengst gaat naar gehandicaptentennis. Van de opbrengst van
loterijen gaat bijvoorbeeld een deel
naar Stichting Speel je mee of naar
stichting Leergeld.

Tennistoernooien

Gezond clubhuis & rookvrije
generatie
Duurzaamheid gaat ook over gezondheid. Hieraan geeft TV Carolus
invulling door de projecten ‘Gezond
Clubhuis’ en ‘Rookvrije generatie.’
De vereniging hoopt op zondag 16
juni als eerste sportvereniging van
Helmond het gouden vignet voor
gezond clubhuis in ontvangst te
mogen nemen.
Het park is rookvrij, aansluitend
op de landelijke beweging; Rookvrije generatie. Van ruim 9.000 m2
waar gerookt mocht worden naar
alleen nog roken in de rookabri. Er
is bewust voor deze overgangsfase
gekozen. Het doel is dat over een
paar jaar het hele park rookvrij zal
zijn.

De tennistoernooien van Carolus
zijn gezellig en horen bij de grootste en populaire toernooien in de
regio. Het toernooi voor senioren,
TV Carolus Techmatch Open, is dit
jaar van 25 augustus tot en met 2
september.
Voor de jeugd is het zomertoernooi,
Il Borgo - TV Carolus Open Jeugdtoernooi, in de laatste week voor de
schoolvakanties, dit jaar van 30 juni
tot en met 8 juli.
Het indoor-wintertoernooi wordt
al jarenlang in februari of maart bij
De Brug in Mierlo gespeeld en is
met ongeveer 200 spelers volledig
bezet.

Trainers
De basis voor een tennisvereniging zijn goede trainers. TopServe
verzorgt bij TV Carolus op een
professionele manier de trainingen.
Naast deskundig zijn de trainers
echte clubmensen, die naast de

trainingen ook vaak op de club te
vinden zijn. De trainers kennen veel
mensen, zowel onder de jeugd als
onder senioren mede doordat een
hoog percentage van de leden ook
traint bij de vereniging.

Partners en samenwerken
TV Carolus gaat creatief om met
mogelijkheden om samen te werken met bedrijven in de omgeving.
De vereniging bouwt bewust een
relatie en partnerschap op met
bedrijven.
Sported uit Mierlo is stersponsor,
Il Borgo is al jaren partner van de
jeugd, Jeurissen en van den Ingh
is partner in fitheid en Techmatch
maakt al geruime tijd ons open
toernooi mede mogelijk. De nieuwe
tennisbankjes op het park zijn allemaal door bedrijven geadopteerd,
met een eenmalig bedrag. Deze
bedrijven hebben hun bedrijfsnaam
in de bankjes gegraveerd. Daarnaast zijn de bankjes van 100%
gerecycled materiaal gemaakt. In
de afgelopen jaren zijn steeds meer
bedrijven gaan zien welke uitstraling de vereniging heeft naar leden
en bezoekers van het tennispark.
Vrijwel alle doekplaatsen zijn bezet
en de zijn sponsorinkomsten zijn
toegenomen. Jaarlijks organiseert
de vereniging voor sponsors en
partners een gezellige themaavond, waarop ook ruimte is om te
netwerken.
Samenwerken met andere organisaties in de stad staat bij TV
Carolus hoog in het vaandel, zoals
de samenwerking met de andere tennisverenigingen, met JIBB,
Sportpark Brandevoort, de LEVgroep en lokale ondernemers. Het
doel is om de stad Helmond, de
sport en specifiek de tennissport te
promoten.

Lid worden?
Heb je zin om te tennissen, meld je
dan aan via de site www.tvcarolus.
nl. Na de zomervakantie start de
nieuwe trainingscyclus voor senioren. Op dit moment is er voor de
jeugd een kennismakingscursus,
deze start ook weer in het najaar.
Er is op dit moment geen wachtlijst.
Wanneer er weer een wachtlijst zou
ontstaan kan jaarlijks iedereen die
op de wachtlijst staat per 1 januari
instromen. n
tekst: Anita van den Heuvel
foto: Vincent Knoops
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Informatieavond over Warmtepompen
in het Energiehuis Helmond
De meeste huizen worden nu nog
verwarmd met een traditionele
gasketel.
Daar gaat echter een einde aan komen. Zo zijn er landelijk voorstellen
om vanaf 2021 bij vervanging geen
“ouderwetse, gasgestookte ketels”
meer in huizen te plaatsen.
Maar wat dan wel? En hoe te handelen als de gasketel het begeeft?
Warmtepompen (eventueel in
combinatie met een gasketel) bieden mogelijk een oplossing. Maar
kun je die ook zomaar plaatsen, of
is daar meer voor nodig?
Over dit thema gaan de informa-

tieavonden over warmtepompen
die door het Energiehuis worden
georganiseerd.
Omdat er naar verwachting veel
interesse is voor dit thema, vinden
de avonden gedurende een aantal
maanden “wijk gebonden” plaats.
Voor de maand juli staat Brandevoort op de agenda.
In verband met de organisatie graag
aanmelden per email.

Waar
Energiehuis Helmond, Torenstraat
3-5 te Helmond (schuin tegenover
de Bibliotheek).

Wanneer
11 juli, 19:30 uur

Aanmelden
info@energiehuishelmond.nl
De avond wordt georganiseerd door
de Stichting Energiehuis Helmond,
die nauw met de Gemeente Helmond samenwerkt.
De informatie die de Stichting
verstrekt is objectief, onafhankelijk
en heeft geen commercieel doel, de
toegang is gratis. n
tekst: Berrie Horsten

Verkeersbonzen op de foto
met de burgemeester

Om een uur ‘s middags moesten
de zeven verkeersbonzen van onze
school De Vendelier (Charro, Stijn,
Lukas, Amy, Tessa, Jent en Sverre)
bij kasteel Helmond zijn. Een verkeersbons is iemand die 0 t/m 2
fouten had in het theorie-examen
en 0 fouten in het praktijkexamen.
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Op het Kasteel kregen ze namelijk de speciale uitreiking van het
verkeersexamen. Er zijn uiteindelijk
twintig kinderen van de negenhonderdvijftig deelnemers aan het
verkeersexamen verkeersbonzen
geworden. Ze kregen om de beurt
hun diploma en medaille van Jan

van der Zanden en burgemeester
Elly Blanksma. Daarna gingen ze
met zijn allen op de foto. Ten slotte
kreeg iedereen wat chipjes en drinken en de kans om met de burgemeester op de foto te gaan. n
tekst: Vendelier

Golfdag Brandevoort 2018
Zaterdag 11 augustus golfbaan Het Woold

Programma
We zijn weer druk bezig met de
voorbereidingen van alweer de 14de
editie van de bijna legendarische
Goldag Brandevoort. Dat het ook
op de golfbanen druk is blijkt uit de
nieuwe datum voor 2018. Helaas
waren alle weekenden in het voorjaar al volgepland op Het Woold,
we hebben even naar alternatieven
gekeken maar het concept op Het
Woold is dermate mooi en uniek
dat we daar toch ook dit jaar bij
blijven. En ook de baan is natuurlijk
een pareltje in onze nabije omgeving. We wijken nu dus uit naar
de zomer en wel naar zaterdag 11
augustus 2018.
We realiseren ons dat dit nog in de
zomervakantie is maar hopen toch
op een mooi deelnemersveld en
een prachtige zonnige golfdag.
Ook nu blijft de zondag weer vrij
voor familie en vrienden, de zaterdag ochtend beschikbaar voor
sporten, boodschappen doen of
de tuin bijhouden en dan is er ’s
middags genoeg tijd over voor een
lekker rondje golf.
Het is weer een mooi en betaalbaar
arrangement en hopelijk is dit ook
dit jaar weer de garantie van een
topdag. Er is een 18-holes shotgun
wedstrijd in de spelvorm Texas
Scramble zoals we gewend zijn en
er is ook een 4 uur durende clinic
voor de liefhebber die nog geen
GVB heeft maar wel kennis wil
maken met de golfsport.
Deze clinic is iets bijzonders. Men
gaat met de golfleraar de basis-

slagen van het golfen oefenen.
Daarna volgt er een wedstrijd op
de prachtige PAR 3 practice course.
De winnaar van de golfclinic krijgt
een certificaat en wordt uitgenodigd
voor deelname aan de ‘golfclinicchampions-middag’. Een toernooi
waarbij de winnaars van diverse
clinics de strijd aangaan met elkaar
voor de hoogste eer. Spektakel
verzekerd. Clubs en ballen zijn
inbegrepen.

Hoe ziet de dag er in grote
lijnen uit ?
De baan is de hele dag open dus u
kunt eerder komen om al te oefenen of in te slaan.
• vanaf 13.30 uur: ontvangst gasten
met koffie en gebak en gelegenheid tot oefenen (range ballen
worden ter beschikking gesteld
door de organisatie)
• 14.45 uur: welkoms woord plus
vertrek naar de holes
• 15.30 uur: Shotgun wedstrijd op
de PAR 72 Vier Eijckenbaan en
start van de golfclinic, na binnen
komst gelegenheid tot douchen
en omkleden
• ca. 21.00 uur: Binnenkomst en
gelegenheid tot omkleden en
douchen
• ca. 21.30 uur: Prijsuitreiking
• ca. 23.00 uur: Einde prachtige
golfdag
Voor eten wordt ook gezorgd. Er
wordt een 3-gangen diner uitgeserveerd op de baan of beter gezegd,
in de baan! Gedurende de ronde

zult u op diverse holes verwent
worden met heerlijke gerechten die
klaargemaakt zijn in de keuken van
Het Woold.
De kosten voor deelname Golfdag
Brandevoort 2017 bedragen € 72,50
per deelnemer aan de wedstrijd en
€ 50,00 voor de clinic. Indien u lid
bent van Golfclub Het Woold ontvangt u een gratis greenfee zodat u
een andere keer kunt golfen en een
relatie gratis kunt uitnodigen.
U kunt zich inschrijven op de
website www.golfdagbrandevoort.
nl en daar ziet u ook alle verdere
informatie.
Wij realiseren ons maar al te goed
dat er mensen zijn die golfen en
graag een vriend(in) of familie lid
mee willen nemen. Wellicht een
zakelijke relatie? Dat mag ook weer
in 2018! U mag een niet-Brandevoorter uitnodigen om mee te doen
of u mag als niet-Brandevoorter
gewoon inschrijven. Wellicht maakt
dat de motivatie om in te schrijven
nog groter dan dat die al was. Dus
wacht niet te lang met inschrijven
maar doe het snel. Het is 11 augustus voordat u het weet en zodra de
flights vol zijn, sluit de inschrijving.
In de prijs zit inbegrepen: greenfee, driving range ballen, koffie en
gebak bij aankomst, 3-gangen diner
geserveerd in de baan en gebruik
van alle faciliteiten van de club incl.
2 drankjes van de organisatie. n
tekst: Golfdag Brandevoort
foto: Vincent Knoops
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Je rijbewijs halen?
Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!

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

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

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

TAXI

Airport service
o.a. Eindhoven Airport (EIN)
Airport Weeze (NRN)
Düsseldorf Airport (DUS)
Schiphol Airport (AMS)
Brussels Airport (BRU)

neem contact op voor onze
scherpe tarieven
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl
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Mode stoffen • Gordijn stoffen • Raam decoratie
Meubelstoffen • Schuimrubber • Fournituren
Breigaren • Haakgaren
Openingstijden | maandag 13:00 tot 17:30 | dinsdag t/m vrijdag
9:30 tot 17:30 | zaterdag 9:30 tot 16:30 | info@degreefstoffen.com
De Greef Stoffen | Europaweg 101 | 5707 CL Helmond | 0492- 745240

11e editie

Rondje Brandevoort

Nieuwe routes en meer
vermaak
De elfde editie van Rondje Brandevoort vindt plaats op zondag 23
september a.s. Het is een wandelen hardloopevenement voor het
hele gezin. Iedereen kan meedoen.
Er zijn afstanden voor de allerjongste jeugd, voor beginnende en
meer ervaren wandelaars én voor
zowel recreatieve als prestatieve
hardlopers. De routes zijn geheel
vernieuwd en leiden de deelnemers
door De Veste en de Ecozone. Op
het evenemententerrein zelf wordt
gezorgd voor meer vertier: er is een
springkussen voor de jeugd en er is
muziek.

Rondje Brandevoort
De start en finish van Rondje Bran-

devoort vinden plaats op het Sportpark Brandevoort. Het evenement
begint om 10.30 uur. De Kidsrun
start op de atletiekbaan van het
sportpark. De kinderen lopen afstanden van 400 (t/m 5 jaar), 800
(6 en 7 jaar) of 1200 (8 t/m 12 jaar)
meter. Voor de trimloop worden
mooie, nieuwe routes door de wijk
uitgezet. Er zijn routes van
4 km, 8 km, 12 km en 10 mijl. De
wandelaars lopen een route van
ongeveer 10 km. Lopers
en wandelaars ontmoeten elkaar
weer bij de finish op het sportpark.

rondjebrandevoort.nl. Daarna is
inschrijven nog mogelijk op 23 september op Sportpark Brandevoort
tot 15 minuten voor de start. Het inschrijfgeld voor de Kidsrun bedraagt
2 euro per deelnemer. Deelnemers
aan de trimloop
of wandeltocht betalen 3 euro.
Alle deelnemers krijgen een gratis
consumptie.

Website
Meer informatie over Rondje Brandevoort is te vinden op
www.rondjebrandevoort.nl. n

Inschrijven
De inschrijving voor Rondje Brandevoort is geopend! Inschrijven kan
t/m 21 september via het inschrijfformulier, dat te vinden is op www.

tekst: Elly Rijkers
foto: Jan Dijstelbloem
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Het zelfbeeld van een kind
‘één kind, twee werelden’
Een positief zelfbeeld is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Als ouder
heb je invloed op de manier waarop je kind zichzelf ziet. Hoe kun je het zelfbeeld van je kind positief
beïnvloeden? Dat was de centrale vraag van Nederlands bekendste ontwikkelingspsycholoog Steven
Pont. Hij kwam in mei naar Brandevoort voor zijn lezing ‘het zelfbeeld van een kind’. De drie basisscholen van Brandevoort - OBS Brandevoort, RK BS De Vendelier en Kindcentrum Mondomijn –
organiseerden een eerste gezamenlijke ouderavond rondom het thema.

Onze kinderen worden niet met een
zelfbeeld geboren, dat zelfbeeld
wordt vooral door de omgeving
gemaakt. Aan de hand van de ervaringen die kinderen opdoen en wat
opvoeders tegen ze zeggen. Vanuit
de drie basisscholen reden genoeg om een informele educatieve
avond te organiseren voor alle geïnteresseerde ouders. Op deze wijze
hopen zij een steentje bij te dragen
aan de zelfbeeldontwikkeling van
kinderen in de wijk. In ongeveer drie
kwartier zette ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut Steven
Pont uiteen hoe dat proces in zijn
werk gaat en hoe we dat kunnen
optimaliseren. De lezing begint
bij hamsterkinderen, het nut van
ballen in de sloot en het leven op
onbewoonde eilanden. En eindigt
bij de rol die ouders en andere opvoeders (en onderwijzers) hebben
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in de manier waarop een kind over
zichzelf nadenkt en ook steviger in
de wereld kan staan.
Als ouders en opvoeder heb je
geen directe invloed op het gedrag
van je kind, aldus Pont. De manier
waarop je reageert heeft wel invloed
op het gedrag. Een goede reactie
zorgt voor een beter zelfbeeld bij
een kind. En een goed zelfbeeld
leidt tot goed gedrag. De manier
van reageren van ouders en opvoeders is dus enorm belangrijk voor
de manier waarop het kind zichzelf
ziet. Jij geeft als ouder betekenis
aan het gedrag van je kind. Je legt
zijn gedrag langs de meetlat van
jouw normen en waarden. Wat je
tegen je kind zegt en hoe je hem
behandelt, heeft invloed op de
manier waarop hij naar zichzelf
kijkt. Vanuit zijn eigen opvoeding-

servaringen vertelt Pont over het
belang van ervaringen opdoen voor
kinderen. Van één ervaring leert
een kind meer dan van tig instructies. Daarbij hanteert hij de gouden
regel ‘2x nee = ja’.
1. Is het (levens) gevaarlijk?
2. Hebben anderen er last van?
Beantwoord je de vragen allebei
met nee, dan kan je je kind met
een gerust hart ervaringen op laten
doen.
Steven Pont is voormalig onderwijzer, maar vandaag de dag ontwikkelingspsycholoog, mediator en
relatie- en gezinstherapeut. Hij
schrijft over psychologie en opvoeding voor o.a. het Parool, AD en Wij
Jonge Ouders. Steven heeft meerdere (kinder)boeken geschreven en
meegewerkt aan televisieprogramma’s als Big Brother, SOS Sonja en
Mannen van een Zekere Leeftijd.
Dit voorjaar is hij jurylid in het programma De Slechtste Echtgenoot
van Nederland. Verder geeft Steven

trainingen, lezingen en workshops
die allemaal terug te voeren zijn op
zijn specialisatie: de psychologie!
De lezing is door ongeveer 200
ouders van de drie scholen bijgewoond en positief ontvangen. De
ouders zijn vooral te spreken over
de balans tussen educatie, flinke
portie humor en de vele herkenbare
situaties die Pont als voorbeeld
gebruikt. Zij gaan vol inspiratie, tips
en inzichten naar huis. Een aantal
reacties vanuit ouders:
‘Een aanrader voor alle ouders en
opvoeders; een cadeautje’.
‘Steven liet ons op humorvolle en
herkenbare wijze in de spiegel kijken
van onze eigen opvoeding. Bedankt
voor dit initiatief! Voor herhaling
vatbaar!’
‘Dinsdagavond 15 mei ben ik naar de
gezamenlijke bijeenkomst in ’t Brandpunt geweest georganiseerd door
de 3 basisscholen in Brandevoort.
Ik vond het een hele interessante
bijeenkomst. De opkomst was goed

en er werd aandachtig geluisterd
naar de gastspreker Steven Pont. De
clou van de avond was toch wel dat
we onze kinderen veelal te beschermend opvoeden: je stopt ze in een
gewatteerde bus naar een excursie,
terwijl de excursie ook goed per fiets
te bereiken is. Kies je ervoor om met
de fiets te gaan, dan doet je kind
veel meer ervaringen op en juist door
het meemaken van ervaringen leren
en groeien kinderen. Van mij mag
deze gezamenlijke avond een vervolg
krijgen en dan raad ik ouders zeker
aan deze inspirerende avond bij te
wonen!’
‘Goed om weer eens even wat belangrijke punten te horen bij situaties
die we dagelijks in de opvoeding
tegen komen.’
‘Leuk hoe Steven Pont dit met allerlei
tot de verbeelding sprekende voorbeelden en met de nodige humor
wist te brengen. Voor herhaling
vatbaar!’ n
tekst: Berna Reuver
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HET GEMAK VAN PVC

SA

LE

Bij Smits&Smits vindt u een uitgebreid
assortiment PVC-vloeren.
Onderhoudsvriendelijk, slijtvast en modern.
Met onze persoonlijke aandacht
voor uw wensen.

www.samsamkinderschoenen.nl
info@samsamkinderschoenen.nl
Steenweg 26 • 0492-520229

Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring
smitsensmits.nl

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

--

-- -- - -- ---

--

- - --- - -- - -

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

-- - - - -- - -

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

Kraamzorg Homecare

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

--

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

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

Verstand van Brandevoort
Gevoel voor mensen
T 0492-55 99 88

E info@andre-relou.nl I www.andre-relou.nl
foto: Rianne van Lierop
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Huizenmarkt in beweging
in 2018

“Het gaat wel lekker hé, die huizenmarkt.” Een veel gehoorde zin in Brandevoort de laatste tijd.
Zowel vrienden, kennissen als woningzoekers valt het op dat de markt meer in beweging is
dan vorig jaar. Het aantal transacties is gestegen en het aanbod wordt gestaag kleiner.

Lange tijd is De Veste wat achter
gebleven op de rest van Brandevoort. Vooral in de Hoeves waren
de woningen het meest gewild. Die
wijk had als eerste een tekort aan
aanbod.

De Veste populair
De populariteit in de rest van
Brandevoort volgde snel. Eerst in
de Schutsboom, toen in De Brand.
In de afgelopen maanden is ook in
De Veste te merken dat de vraag
is toegenomen. Het aanbod is
afgenomen en de doorlooptijden
van de woningen en goedkoopste
appartementen zijn korter.

Belangstelling vanuit Eindhoven en Geldrop
We merken met name een groei
in zoekers vanuit Eindhoven en
Geldrop. De markten daar staan
onder grote druk en de huizen
zijn in verhouding een stuk duurder. Steeds meer Eindhovenaren
“durven” de oversteek te maken
naar Brandevoort. We horen nog
steeds dat vrienden en familie van
de woningzoekers uit Eindhoven
verbaasd zijn dat ze in Helmond
naar huizen gaan kijken. Het blijft

toch een dingetje op de één of
andere manier.
Het is eigenlijk helemaal niet gek
om hier te gaan kijken. In Eindhoven heb je voor 325.000 euro een
kleine tussenwoning of een appartement. Vaak nog woningen waar
veel in geïnvesteerd moet worden.
In Brandevoort heb je voor dat geld
een grote tussenwoning of 2-kapper. Natuurlijk allemaal jonger dan
20 jaar. Dit is een mooie prikkel
om toch die oversteek te maken.
Je krijgt veel meer huis voor je geld
en veel minder zorgen over onderhoudskosten.

Enkele cijfers
Voor de liefhebbers van cijfers. Ten
tijde van dit schrijven stonden in
Brandevoort 114 bestaande woningen te koop:
• 11 appartementen en 103 woningen. De goedkoopste woning
(een appartement in De Veste)
heeft een vraagprijs van
€ 219.000,- k.k.
• Het goedkoopste beschikbare
huis heeft een vraagprijs van
265.000,- k.k.
• Het duurste huis heeft een vraagprijs van € 1.379.000,- k.k.

In de voorgaande 12 maanden zijn
er 212 woningen verkocht: 14 appartementen en 198 huizen.
Je ziet een groot verschil met enkele jaren geleden, toen nog ruim
300 woningen te koop stonden en
het aantal transacties per jaar de
100 niet haalde.
Ondanks de toename van het
aantal bouwkavels dat is uitgegeven
in de afgelopen periode, zien we
toch een grote afname van te koop
staande woningen. Onze mooie
wijk blijft in trek bij woningzoekers
in de regio.

Waarom Brandevoort
populair?
Brandevoort geniet van een fraaie
groei. Veel nieuwbouw wordt
verkocht aan Brandevoorters en
veel bestaande woningen worden
verkocht aan nieuwe inwoners.
De komende jaren wordt er nog
veel bijgebouwd en zal Brandevoort
steeds meer volwassen worden. Ik
kijk uit naar de tijd dat alles klaar is
en we met z’n allen heerlijk kunnen
genieten van de mooiste wijk van
Nederland. n
tekst: Alex Ruwers
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Wij hebben alles op het gebied van wassen &
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door de 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!

SUPER AANBIEDING

Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist

INBOUW
VAATWASSER

• energieklasse A+
• volledig geïntegreerd
• 5 programma’s
• resttijdindicatie en
startuitstel
• aquastop
• Infolight
• 46 dB
• SMV45AX00N

829.-

579.euro

A+

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

Liefde voor huisdieren, passie voor hun gezondheid
De meest complete en innovatieve kliniek
voor gezelschapsdieren in Zuidoost Brabant
met een persoonlijke touch:
• Altijd dichtbij met klinieken in Helmond,
Mierlo en twee in Eindhoven.
• Alles in eigen huis voor een uitgebreide,
snelle diagnose en behandeling.
• 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen,
dus altijd uw eigen dierenarts.
• Compleet orthopedisch centrum.

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
5731 SG Mierlo
T. 0492 - 599 559

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

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

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

info@dier-en-dokter.nl • www.dier-en-dokter.nl • Behandeling op afspraak.
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Brandevoortse heeft eigen reisblog

Linsey maakt haar
dromen waar
Veel mensen dromen ervan: een website. Linsey Beijers (28 jaar) mag zich sinds begin dit jaar
blogger en vlogger noemen. Ze heeft haar eigen inspiratieplatform By Linsey, waar ze verhalen
deelt over reizen, lifestyle en familie. En… de nodige Brandevoort-promotie.

Linsey, 28 jaar, is een ondernemende dame. Ze werkt als communicatieprofessional bij logistiek bedrijf
Seabourne Group, reist met man
Dennis en dochter Chloë (bijna
1 jaar) de wereld rond, plaatst de
mooiste foto’s op Instagram en
geeft reis- en lifestyletips via haar
website. ‘Voor mij is mijn eigen
website echt een droom die uitkomt’, vertelt ze. ‘Ik heb altijd al
iets voor mezelf willen hebben en
nu is het zo ver. Ik vind het superleuk om de mooie plekjes die wij
mogen ontdekken te mogen delen.
Daarnaast vind ik het zo leuk om
online allemaal nieuwe mensen te
ontmoeten en ze daarnaast ook in
real life bij events te spreken, die
interactie is geweldig.’

Follow your dreams
Linsey heeft op haar website niet
voor niets de slogan: ‘Follow your
dreams’. ‘Samen met mijn man
Dennis heb ik al heel wat mooie
plekjes op de wereld mogen ontdekken, daar genieten we intens
van’, vertelt ze. ‘Maar geluk zit
‘m voor ons ook echt in de kleine
dingen. Ik kan enorm genieten
van een mama-dag met Chloë,
van een ontbijtje op bed of van

een wandeling door Brandevoort.’
Want Linsey en haar familie wonen
met trots in deze wijk. ‘Ik schrijf
niet alleen voor mijn website, maar
maak ook regelmatig filmpjes. In
die vlogs is Brandevoort al regelmatig voorbij gekomen. Ik woon hier
dan ook met zo veel plezier. Het is
een hechte, gezellige buurt waar
volop leuke initiatieven zijn. Zo’n
zaak als Villa Vesper vind ik een
leuk initiatief en de eerste verjaardag van onze dochter gaan we bij
Liverdonk vieren. Ook lunchen we
regelmatig bij ‘By Onsz’.’

Eerste opdrachten
Inmiddels heeft Linsey de eerste betaalde opdrachten binnen
gehaald. ‘Of het mijn droom is om
van mijn website te kunnen leven?
Niet per se. Ik zie het nu vooral als
iets waar ik veel energie en contacten uit haal. Ik word zelf ook enorm
geïnspireerd door andere blogs en
vlogs.’ Maar wie weet, ooit… ‘Ik ben
wel ambitieus en perfectionistisch,
dus ik wil het wel graag goed doen,
niet half. Ik heb al een paar hele
leuke winacties gehouden, bijvoorbeeld in samenwerking met Blownaway in Eindhoven. Mijn droom
is om uiteindelijk een webshop te

koppelen aan mijn website. Maar
ik merk ook wel dat ik de neiging
heb om te veel te willen, te snel te
gaan. Ik wil nu ook gewoon intens
genieten van mijn gezin, de mooie
avonturen die we mogen beleven
en de website zoals die nu is. Mijn
grootste drijfveer is niet om er geld
mee te verdienen, maar om het
met passie en plezier te doen. Ik zie
wel wat de toekomst brengt!’

Reisinspiratie
Linsey geeft op haar website tal
van reistips. ‘Mijn man en ik zijn
getrouwd in Toscane en dat is en
blijft een favoriete plek voor ons.
Daar schrijf ik dus vaak over. Maar
ook Ibiza vinden we geweldig en
onze droomreis naar de Malediven
gaan we nog een keer herhalen. En
onlangs zijn we naar een geweldig
resort in Griekenland geweest. Ik
ben dan zó enthousiast, dat ik het
heel graag met anderen wil delen!’
Benieuwd naar de website? Zie
www.bylinsey.nl. Op Instagram is
Linsey te vinden onder de naam:
by.linsey__ n
tekst: Romy Chatrou
foto: Vincent Knoops
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Sensoren
voor hogere leefkwaliteit

Al sinds begin 2018 hangen sensoren op verschillende plekken in de
wijk. Omdat we benieuwd zijn naar
de bedoeling en werking hiervan
zijn we in deze materie gedoken.
Op de Helmondse DTW-dag in
Automotive campus afgelopen
zaterdag (9 juni 2018) legt Hans
Nouwens van Connected Worlds,
enthousiast uit hoe de sensoren
aan de lantaarnpalen zijn gekomen
en welke data deze tot nu toe over
Brandevoort hebben verzameld.
De sensoren kunnen namelijk allerlei stoffen meten in de leef- en
woonomgeving van een gebied die
belangrijk zijn voor onze gezondheid. Deze stoffen zijn:
• Stikstofdioxide (NO2)
• Fijnstof (PM10)
• Fijnstof (PM2.5)
• Koolstofdioxide (CO2)
• Geluid
De Gemeente Helmond is wat Brandevoort betreft vooral geïnteresseerd
in data van de volgende stoffen:
Fijnstof van het soort PM10, en
Fijnstof van het soort PM2.5, Stikstofdioxide en geluid. Daarnaast
kunnen inwoners van de wijk via
een app aangeven hoe zij de situatie ervaren. Als er ergens overlast
van is kunnen zij dat eenvoudig
via de app melden. De meldingen
worden dan gecombineerd met de
meetgegevens voor meer inzicht.
De gemeente Helmond wil nog
geen inzicht geven in de gemeten
waarden, omdat zij eerst zelf een
analyse en beleid willen maken.
Komende maand zullen zij alle
meetgegevens van het project voorleggen aan de Brainport development en de Gemeente Helmond.
Op grond van dit rapport kan de
gemeente gerichte maatregelen
treffen om voor Brandevoort,
mocht dit nodig zijn, de kwaliteit
van wonen en leven te verbeteren.
We weten nu in ieder geval wat er
zich in Brandevoort op basis van
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deze gegevens voordoet.
Wij gaan, vóór de volgende uitgave
van de volgende Brandevoorter
Courant na, wat de gemeente van
plan is n.a.v. deze gegevens te
ondernemen. Wij houden u hiervan
op de hoogte.

Mocht uit de meetgegevens blijken
dat deze Ozon-waarde structureel
te hoog is, zijn wij benieuwd of
de bestuurders van de Gemeente
Helmond hiervoor een oplossing
kunnen bedenken.

U kunt echter zelf, als burger, op
elke moment zelf controleren
hoe uw leefomgeving reageert
op gebeurtenissen die in de wijk
plaatsvinden. Hiervoor zijn diverse
websites waar actuele gegevens
opstaan. De sensoren in de wijk die
bij dit project horen staan op
www.samenmeten.rivm.nl
Ook op luchtnet.nl staan gegevens
zoals bijvoorbeeld:
Hoe groot is de fijnstof uitstoot
op 9 juni om 18:00 uur? Om deze
meetgegevens te kunnen bekijken
logt u in op de internetlink van
luchtnet.nl en ziet dan de volgende
kaart verschijnen.
Via de app en de internetlink:
www.luchtnet.nl/kaart/noordbrabant/ alle-gemeentes/PM25 kan
je ook inloggen en vervolgens zien
hoe het er voor staat.
Op de kaart is te zien dat het op 9
juni in Brandevoort-west beter gesteld is met de fijnstof uitstoot dan
in het oostelijk deel van de wijk.
Met de Ozon (O3) is het op dat
tijdstip minder goed gesteld: in heel
Brandevoort is het aantal microgram per M3 88-100. Dit betekent
dat de situatie matig tot onvoldoende is. Waarschijnlijk is dit te
wijten aan het feit dat er nagenoeg
geen wind is, de temperatuur ook
erg hoog en er relatief veel autoverkeer is. Waarschijnlijk doordat veel
bewoners een dagje buitenshuis
hebben doorgebracht en weer naar
huis komen.
Misschien een reden om het autoverkeer in onze woongebied op dit
moment wat te beperken?

De waarneming dezelfde dag om
23:15:19 uur via de smartapp (hierop
staan ook de actuele gegevens van
het project) ziet er weer gunstiger uit:
Dan is de luchtkwaliteit wat betreft
uitstoot van fijnstof 10 en 2.5 goed.
De minder goede luchtgesteldheid
was dus maar een tijdelijk zaak.
Op de website www.slimstestad.nl
worden steeds meer resultaten van
het project gepresenteerd.
Gelukkig wonen we weer in een
gezonde wijk en kunt u hierin rustig
gaan slapen. n

tekst: Giel Pollemans
foto: Giel Pollemans

PubQuiz voor KiKa
in ’t Brandpunt
Quiz mee op zaterdag 1 september voor het goede doel KIKA. Erwin en Eveline organiseren de quiz
voor iedereen wie mee wilt doen en een bijdrage wilt doen om kinderkanker de wereld uit te helpen.
De quiz vindt plaats op zaterdag 1
september 2018 in wijkhuis ’t Brandpunt. Het belooft een sfeervolle
avond te worden, waarop je het samen met familie, vrienden en/of collega’s opneemt tegen andere teams
en strijdt voor prachtige prijzen. Je
gaat niet alleen de strijd aan met je
tegenstanders, indirect ga je ook de
strijd aan met kinderkanker, aangezien de gehele opbrengst ten goede
komt aan KiKa (Kinderen Kankervrij).
De taak aan jou dus om het gezelligste en meest fanatieke team samen
te stellen.
Ruim vier jaar geleden kwamen
wij, Erwin en Eveline, in Brandevoort wonen. Het viel ons op dat
er zoveel leuke activiteiten worden
georganiseerd in de buurt. Toen
onze (schoon)zus Marjolein en haar
man Jeroen besloten om voor Kika
de marathon van New York te gaan

lopen, ontstond al snel het idee om
een pubquiz te organiseren in wijkhuis ’t Brandpunt om extra geld in te
zamelen.
KiKa is een stichting met als doel
om het genezingspercentage van
kinderen met kanker te verhogen van
75% naar 95%. Dit omdat jaarlijks
ongeveer 550 kinderen in Nederland de diagnose kanker krijgen en
daar nu 1 op de 4 van overlijdt. Dit
moet en kan veel beter. Om KiKa te
steunen, gaan Jeroen en Marjolein
op 4 november de marathon van
New York lopen en hiermee willen zij
een bedrag van €12.000,- ophalen.
De quiz wordt gepresenteerd door
onze quizmaster Jan Maarten van
Quizzing. De vragen over diverse
onderwerpen worden gesteld met
behulp van plaatjes en geluidsfragmenten. Het team dat aan het einde
van de quiz de meeste punten heeft

verzameld, mag zichzelf tot winnaar
kronen en de hoofdprijs in ontvangst
nemen. Daarnaast mogen de nummers 2 en 3 ook een mooie prijs mee
naar huis nemen.
Een team bestaat uit 3 tot 5 personen en de kosten zijn €10,- per
persoon. De deur van ’t Brandpunt
opent om 19.30 uur en de quiz begint
om 20.30 uur. Je kunt zelf een tablet
of smartphone meenemen om de
quiz te spelen, maar huren van een
tablet is ook mogelijk voor €12.50.
Inschrijven voor de quiz kan via een
mail aan jeroenenmarjoforkika@
outlook.com. Doe dit graag voor 25
augustus 2018 en vermeldt daarbij je
teamnaam, aantal teamleden en een
bereikbaar telefoonnummer.
Wees er snel bij, vol = vol. Samen quizzen we kinderkanker de wereld uit! n
tekst: Eveline van Liempt
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Dichtbij
VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Nieuwe Delicatessenwinkel in Helmond
Op 29 maart is op het Combi-Centrum aan de Mierloseweg 30
Delicatessenwinkel “Kaatje Jans” geopend.
Malaika Näumann is de eigenaresse van deze prachtige winkel met
“Wereldse lekkernijen”. Met 22 jaar ervaring in deze branche, opgedaan bij
o.a. haar man in hun winkel in Geldrop ‘De baas in kaas’ aan de Heuvel
t/o. Albert Heijn, is zij aardig bekend met Wereldse lekkernijen.
Het assortiment bestaat uit binnen- en buitenlandse kazen. Een zeer
uitgebreid vleeswaren pakket, van leverkaas tot Italiaanse Parma ham.
Salades en Tapas uit eigen keuken. Vers gebrande noten. Chocolade en
bonbons van 2 verschillende top leveranciers. Belegde broodjes, catering;
zoals tapas, kaas & charcuterie buffetten. Maar ook Wijnen en Port. U
moet echt eens komen kijken.

Altijd in de buurt
Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort
Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg
Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

U kunt bijna voor de deur gratis parkeren.
Kaatje Jans Helmond
Mierloseweg 30
Tel 0492 347906
Email: kaatjejanshelmond@gmail.com
Website: www.kaatjejans-helmond.nl

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

*Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u bij uw eerste aankoop
vanaf 10 euro een smakelijke attentie geheel gratis.

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN

Mierloseweg 288
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www.bbtegels.nl

Zonlicht, belangrijk voor veel
lichaamsprocessen

Zonlicht is heel belangrijk voor onze gezondheid. Onbewust weten we wel dat de zon goed voor
ons is. Als de zon schijnt, zie je meteen meer beweging van wandelaars, sporters en spelende
kinderen in de ecozone. We staan er nooit zo bij stil, maar ons hele energiesysteem draait op
zonlicht. Niet alleen in onze huizen, waar we steeds meer gebruik maken van zonne-energie door
middel van zonnepanelen. Maar ook ons lichaam functioneert op zonne-energie.
Zonlicht zorgt voor onze brandstof!
De zon maakt de fotosynthese bij
planten mogelijk. Wat is fotosynthese eigenlijk? In het proces van
fotosynthese wordt het in planten
aanwezige koolzuur en water met
behulp van de zon omgezet in glucose. Het ‘afvalproduct’ wat daarbij
vrijkomt is zuurstof. De energie van
de zon wordt in planten dus opgeslagen als glucose en de zuurstof
komt daarbij vrij in de lucht.
Glucose en zuurstof zijn essentiële stoffen die ons lichaam nodig
heeft om te kunnen functioneren.
Wij eten planten, oftewel groente,
en krijgen zo glucose binnen en we
ademen de lucht met de benodigde
zuurstof in. In ons lichaam vindt
dan weer een ingewikkeld proces
plaats. In onze lichaamscellen
wordt glucose omgezet met behulp
van zuurstof in adenosinetrifosfaat
oftewel ATP. ATP is dé brandstof
voor ons lichaam. Op deze manier
wordt de energie van de zon in ons
lichaam als brandstof gebruikt. Wij
mensen zijn gebruikers van zonneenergie.

Vitamine D, de zonnevitamine
Zonlicht is ook belangrijk voor de
aanmaak van Vitamine D3. Vitamine D3 is voor ons functioneren en
voor onze gezondheid onmisbaar.
Vitamine D3 is zo bijzonder om-

dat het wordt aangemaakt onder
invloed van het zonlicht. Het wordt
daarom ook wel de zonne-vitamine
genoemd. Op dit moment heeft
een groot deel van de bevolking
een Vitamine D3-tekort, doordat
we veel minder buiten komen dan
goed voor ons is. Een Vitamine D3tekort kan aanhoudende vermoeidheid veroorzaken. We weten dat het
ook een rol speelt bij botontkalking.
Verder is voldoende Vitamine D3
belangrijk voor de ontwikkeling en
het onderhoud van het gebit, zorgt
het voor een goede werking van het
zenuwstelstel, voor het reguleren
van het hartritme, een juiste bloedstolling en voor het goed functioneren van het afweersysteem. Naast
gezonde voeding is een voedingssupplement met voldoende Vitamine D3 dan ook aan te raden
als je een tekort hebt. Neem een
natuurlijke variant. Je kunt hiervoor
je huisarts of een natuurgeneeskundig therapeut raadplegen.

Zonlicht maakt gelukkig
Als de zon schijnt, voel je je vaak
beter. De mensen lijken aardiger,
vaak ben je positiever gestemd.
Dat komt doordat je in het zonlicht
meer van het ‘gelukshormoon’
serotonine aanmaakt. Zonlicht is
dus een essentieel ingrediënt voor
geluk. Daarbij zorgt zonlicht ook
voor de aanmaak van testosteron.

Dit maakt dat we elkaar aantrekkelijker vinden. Geluk en positiviteit
dragen op hun beurt weer bij aan
onze gezondheid. Want positieve
gedachten en gevoelens beïnvloeden ons lichaam positief, dat is het
holistische principe.

Zon verstandig
Zonlicht werkt dus op diverse manieren positief op onze gezondheid.
Je zou zeggen dat we er dan maar
zoveel mogelijk van moeten genieten. Hier is wel een waarschuwing
op z’n plaats. In principe beschermt
de huid zichzelf wel tegen te veel
zon door het aanmaken van pigment. Pigment beschermt de huid
waardoor zonnestralen minder
kans krijgen om in de huid door te
dringen. Bijkomend voordeel is dat
je dan lekker bruin wordt. Maar het
pigment beschermt lang niet altijd
voldoende. Zeker niet als je een
lichte huid hebt, of bij kinderen die
nog bijna geen pigment aanmaken.
Daarom is het altijd noodzakelijk
om de huid extra te beschermen
met een zonnebrandmiddel of
kledingstukken. Zo kun je deze
zomer veilig van de zon genieten
en gezonder en gelukkiger door het
leven gaan. n

tekst: Nicolle Moonen
foto: Vincent Knoops
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10 jaar Kindervakantieweek
Kindervakantieweek Brandevoort
wordt dit jaar voor de 10e keer
georganiseerd. Een moment om bij
stil te staan. We praten hierover met
Raymond van de Sande, organisatielid vanaf het eerste jaar. Hij vertelt
over de beginjaren, de veranderingen
en de toekomst van de kindervakantieweek. Een steeds groter wordende
groep Brandevoortse kinderen nam
deel aan de kindervakantieweek in
Mierlo-Hout. Hoogste tijd voor een
eigen kindervakantieweek in Brandevoort. Claire van Lente en Yvon Cremers reageerden direct enthousiast
op een oproep van Stichting Brandevoort in Actie om dit op te zetten.
Deze dames kregen al snel versterking van Mariëlle Terwisse, Lieke van
der Meer en Francien van de Ven.
Met deze 5 dames is Kindervakantieweek Brandevoort ontstaan!

Hoe Raymond letterlijk gestrikt werd
Het was tijdens de Brandevoorterdag
van 2008 dat Raymond zijn fiets
neerzette en direct daarna kreeg hij
een strikje om zijn arm van Mariëlle
Terwisse, een van de oprichters van
de KVW. Ze zei tegen hem: “Je bent
gestrikt voor de Kindervakantieweek.”
Tijdens de eerste bijeenkomst in
2008 heeft Raymond volmondig JA
gezegd om zijn bijdrage te leveren.
Hij werd de penningmeester van dit
nieuwe evenement in Brandevoort.
Het bleef alleen niet bij penningmeester. Tijdens de afgelopen 10
edities heeft Raymond bij diverse
commissies een bijdrage geleverd.
Ook is hij een aantal jaren bestuurslid geweest.

De eerste Kindervakantieweek
Er deden tijdens de eerste editie
meteen al zo’n 500 kinderen mee.
Raymond vertelt: “We hadden geen
draaiboeken, maar gelukkig was er
ervaring van o.a. de Kindervakantieweek in Mierlo-Hout.” De eerste
editie was een groot succes: de
kinderen genoten van de week. Het
zien van al die blije gezichten gaf veel
voldoening bij de organisatie en Raymond geeft aan dat hij: “Tijdens de
eerste jaren na afloop van de week
stond ik met een traantje in mijn
ogen op het podium. De saamhorigheid onderling was enorm groot.”

Bijzondere momenten

Midzomeravond

Raymond levert al jaren een bijdrage aan het materiaal-team. Hij
hecht veel waarde aan de samenwerking met trouwe sponsoren en
leveranciers. Raymond: “Kijk naar
Cafetaria Brandevoort, die beginnen ’s morgens om 7 uur te bakken,
zodat de kinderen op tijd eten hebben. Zij weten door hun ervaring in
de loop der jaren hoeveel friet en
snacks ze moeten bakken.” Ook het
vertrek van de bussen naar het uitje
is ieder jaar weer een bijzonder moment. Eerst de stoet met kinderen
die van het Palladium naar de bus
lopen en dan de enorme rij met
bussen die achter elkaar vertrekken. Daar krijgt menig organisatielid
een brok van in de keel. In Irrland is
menig keer de bewondering uitgesproken door de eigenaresse: “Jullie
krijgen het voor elkaar om binnen
een half uur 1600 mensen geteld
en wel in de bussen te krijgen, dat
is erg knap.” Waar Raymond enorm
van geniet zijn de jeugdvrijwilligers
die mee komen helpen. Ze hebben
hier in de wijk op school gezeten en
vaak een aantal jaren meegedaan
aan de Kindervakantieweek. Raymond: “En dat ze dan bereid zijn
om een groepje te gaan begeleiden
of mee te helpen in een commissie
als Sport en Spel of het materiaalteam. Het is een stukje maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd.”

Raymond heeft goede herinneringen aan het vrijwilligersfeest wat
in de eerste jaren na afloop van
de week georganiseerd werd. Dit
jaar sluiten we de week weer met
een Midzomeravond op het sportpark af. Dan vieren we het tienjarig
bestaan en hopen we vele ouders,
deelnemers en andere betrokkenen
te zien. Raymond geeft aan: “Ook
staan we open voor verbeteringen.
Afgelopen jaar waren de rijen voor
de friet en de poffertjes erg lang.
Voor de komende midzomeravond
hebben we gevraagd om dubbele
capaciteit en gelukkig wordt hier
gehoor aan gegeven.” Daarnaast
wordt dit jaar de mogelijkheid geboden om kinderkaarten en munten
in de voorverkoop te kopen.

Veranderingen door de jaren
heen
Tijdens 10 jaar kindervakantieweek
is er veel veranderd. Raymond
vertelt over een wijziging die binnen
het bestuur vaak onderwerp van
discussie is geweest. Raymond:
“Moeten we ouders verplichten om
een dag mee te helpen? Op een
gegeven moment kwamen er zo
veel kinderen dat we dat als organisatie niet meer konden behappen,
vanaf dat moment waren ouders
verplicht een dag mee te helpen per
deelnemend kind.” Raymond vertelt
over de leermomenten: “Tijdens de
eerste jaren was het programma
veel te vol, zeker voor de kleintjes.
Die waren na dag 3 al helemaal op.
Daar hebben we van geleerd en het
programma aangepast.”

Toekomst
Voor de toekomst van de kindervakantieweek geeft Raymond ook aan:
“Alles staat of valt met vrijwilligers.
Als we geen mensen erbij krijgen
voor de organisatie van volgend jaar,
35 moeten we er minimaal hebben,
anders hebben we volgend jaar geen
kindervakantieweek.” Op dit moment
staat de teller op 20, er zijn dus nog
15 mensen extra nodig. Raymond
vult aan: “Veel mensen denken dat
ze met het organiseren van een Kindervakantieweek dag en nacht bezig
zijn. Dat ze het gevoel hebben dat er
veel werk mee gemoeid is. Maar dat
is helemaal afhankelijk van in welke
commissie je zit en of je daar de
kartrekker van bent.” Zelf is Raymond
vanaf maart bezig de facturering naar
sponsoren te verzorgen. Na afloop
van de kindervakantieweek zorgt hij
voor de financiële afwikkeling. Op
dit moment maakt hij deel uit van
de commissie facilitair, wat relatief
minder voorbereiding vraagt. Het
meeste werk zit voor deze commissie
in de week zelf. Raymond’s advies is:
“Maak deel uit van een commissie
die je raakt en die je leuk vindt. Als je
de blije gezichten ziet van de kinderen, daar krijg je voldoening van!”
Raymond is er volgend jaar weer bij!
Jij ook? n

tekst: Suzan Beks
foto: Vincent Knoops
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Wijncursussen op 3 niveaus
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.
Basis Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start 23 augustus en 22 november 2018
Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start 5 september 2018
Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start 4 september 2018
06 21813048
KARINLIPS.NL

Bouwvakvakantie week 30-31-32 gesloten

’s maandags gesloten | telefoon: 0492 - 386078

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

KANTELBERGBOUW
KLUS & BOUWSERVICE

• 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

ONDERHOUD

• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig

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

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!
Oudvensestraat 15 | 5731 SH Mierlo (aan de rand van Brandevoort)
Telefoon 0492 66 44 88
www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | praktijkmanager.prinsen@gmail.com

WWW.SCHEPERSPARKET.nl

...omdat ‘t gaat om mensen.

VOOR AL UW HOUTEN VLOEREN

Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond | Tel 0492-667379
Raiffeisenstraat 11 | 5611 CH Eindhoven | Tel 040-2668580
info@vidasense.nl | www.vidasense.nl

+
–

–

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

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

VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:

WWW.KIVO-HELMOND.NL

Mini Rodini, CarlijnQ, 10 days, yporqué, boof, molo, sproet en sprout, 4 funky
flavours, djeco, a little lovely company, janod, bloomingville, en nog veel meer

Mierloseweg 59a Helmond 0492-775457 www.ranjameteenrietje.com
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Twentehof 1, Helmond
0492 - 513703 - 06 22922680

BBQ is meer dan
hamburgers bakken
De grillmeesters hebben de trends voor het nieuwe barbecue-seizoen 2018 op een rijtje gezet.
Wie goed om zich heen kijkt weet dat barbecueën vandaag de dag veel meer is dan het braden
van een stukje vlees. De eerste barbecue momenten van het jaar hebben we in kunnen luiden,
het seizoen is officieel geopend. Wat kunnen we nu met recht de trends noemen voor het
huidige barbecueseizoen?
Gasbarbecues en houtskoolbarbecues in een stoer jasje
Er lijkt een vaste groep te kiezen
voor het ‘snelle’ gebruik van de
gasbarbecue en een groot aantal
mensen gaat nog steeds voor de
beleving van een houtskoolbarbecue. Opvallend is vooral de trend
qua uitstraling. De vernieuwende
robuuste barbecues met een industriële uitstraling zijn in trek. Het
liefst zien we de barbecue namelijk
in een stoer jasje. Deze barbecues
hebben een stoere industriële
uitstraling wat het barbecueën nog
meer plezier geeft en op een goede
manier opvalt in de tuin of op het
terras.

Technisch barbecueën met
een goede thermometer
Om stukken vlees of vis op de juiste manier te garen is het belangrijk
om tijdens het barbecueën regelmatig de temperatuur te meten.
Onbezorgd barbecueën en goed
garen kan niet meer misgaan. Goed
grillen vereist de nodige kennis
want de echte pro weet op welke
temperatuur en hoe lang je een
gerecht moet garen. Sommige barbecues hebben een geïntegreerde
thermometer en zien er daardoor
extra trendy uit.

Minder vlees, meer variatie
Vega’s kunnen hun hart ophalen
deze zomer. Er wordt steeds meer
gevarieerd met vleesloze gerechten
op de barbecue. We verschoven
al langzaam van vlees naar vlees
en/of vis en biologische groenten. Deze trend heeft doorgezet
en naast de talloze variaties van
groenten is er een nieuwe trend
gesignaleerd. Hierbij wordt steeds
meer geëxperimenteerd met (gezonde) pizza’s en flammkuchen.
Met de pizza en de snack flammkuchen kan eindeloos gevarieerd
worden en ze zijn beiden makkelijk
te bereiden met de pizzasteen. De

pizzasteen haalt al het vocht uit
de pizzabodem en flammkuchen,
met een knapperige bodem als
resultaat. Duurzaamheid is meer
dan een hype en wat minder vlees
consumeren hoort daarbij, beter
voor het milieu!

Biertje erbij
Het is een trend om speciaal biertjes te drinken. Je ziet het steeds
meer in reguliere supermarkten
en de speciaalzaken hebben veel
meer keuze dan vroeger. Bier wordt
tijdens het bereiden van gerechten zelf steeds vaker gebruikt en
kan op allerlei manieren worden
toegepast.

Verschillende bereidingstechnieken zoals slow cooking en
roken
Met de populaire slow cooking
techniek draait het om het langzaam garen van een groot stuk
vlees. Het kost wat tijd maar het is
de moeite waard en de enige benodigdheden zijn een geïntegreerde
thermometer en een afsluitbare

barbecue. Waarom is een vleesgerecht na slow cooking nou extra
lekker? Vanaf ongeveer 65 graden
gaan de moleculen die de spieren
bij elkaar houden langzaam smelten. Dit zorgt ervoor dat het vlees
heel zacht wordt en dat proef je.
Door indirect te grillen op 95 tot
110 graden spreken we van (warm)
roken. Bij roken is het essentieel dat
de rook die vrijkomt uit het rookhout zo lang mogelijk in contact
komt met het eten in de barbecue,
met een gesloten deksel dus. De
rooksmaak is heerlijk en werkt
verslavend en wordt daarom steeds
vaker toegepast!

Maak van de zomer een culinair festijn!
Barbecueën is dus veel meer dan
een hamburger bakken of een
paar worsten draaien. Ga zelf
eens lekker experimenteren met je
barbecue en maak van je zomer
een waar culinair festijn. Heel veel
plezier en smakelijke voortzetting. n
tekst: Eddy Huissoon
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coaching ~ reflectie ~ talenten ontdekken
Coaching van 20-ers en 30-ers:
• Heb je stressklachten?

• Of het gevoel dat je niet op je
plek zit?
• Krijg je nergens meer
energie van?

Vind de kracht weer in jezelf!

www.rondoo.nl
Hertogsveld 3
06-36556242

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

Mierloseweg 5

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.
• Service & onderhoud cv
• Airco systemen
• Waterontharders

5707 AA Helmond

• Complete badkamers
• Loodgieterswerkzaamheden
• Duurzame energie

Airconditioning

voor een aangenaam binnenklimaat

5708 ZP Helmond
nicole@rondoo.nl

T 0492 544415

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

Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

www.deinstallatieman.nl
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Tijd voor uw loopbaan-APK
Als we de berichtgeving mogen geloven hebben we de crisis helemaal achter ons gelaten, zeker in
deze regio, maar wordt dat ook door iedereen zo beleefd ? De economie draait op volle toeren en
op steeds meer gebieden dreigen er personeelstekorten. Niet alleen in de traditionele beroepen als
de bouw en techniek ontbreekt het aan man/vrouwkracht, maar door de snelle ontwikkelingen van
deze tijd zullen ook nieuwe beroepen mensen nodig hebben. Door digitalisering, automatisering, verplaatsing van het werk en robotisering zullen functies en beroepen straks minder nodig zijn, andere
eigenschappen hebben of helemaal niet meer bestaan.

Hoe kunnen wij er voor
zorgen dat we in de maatschappij van de toekomst
blijven meedraaien?
De Wijk van de Toekomst, Brainport Smart District, komt te liggen
in Brandevoort. Brainport Smart
District is een nieuw deel binnen
Brandevoort, dat de komende jaren
volop wordt ontwikkeld. Nieuwe,
slimme inzichten en technologie
worden gebruikt om er een duurzame, sociale en aantrekkelijke
woonomgeving van te maken. U
woont al in Brandevoort, dus de
spreekwoordelijke eerste stap voor
de toekomst is gezet.

Nu doorpakken op het gebied van uw carrière!
Neem uw eigen arbeidsovereenkomst eens onder de loep. Zijn er
scholingsmogelijkheden bij uw huidige werkgever of is een overstap
naar een nieuwe werkgever wellicht meer op de toekomst gericht?
Heeft u nog ambities welke u waar
wilt maken? Kortom, waar staat u
binnen nu en 5 jaar?
De Sociaal Economische Raad
(SER) Brabant adviseert om alle

burgers (verplicht) te onderwerpen
aan een dergelijke jaarlijkse “loopbaan-APK”. Daarmee moet men
dan beter inzicht krijgen in vaardigheden, loopbaankansen en de
mogelijkheden voor zelfstandig ondernemerschap. De SER benadrukt
in het recente rapport dat opleiding
een belangrijk aspect is om in te
spelen op de stevige werkloosheid
alsook op een groot aantal moeilijk
vervulbare vacatures.
Voor het MKB komt hier nog bij dat
de hervormingen in het arbeidsrecht zoals deze vanaf 2014 waren
ingevoerd met de invoering van de
WWZ bepaald niet tot verbeteringen hadden geleid. De doelstelling
van flexibilisering werd niet gehaald
maar ook werknemers gingen er
niet op vooruit.
Door het nieuwe kabinet werd
afgesproken om de WWZ opnieuw
onder de loep te nemen en op een
aantal punten aan te passen, maar
de plannen zijn nog niet hoopgevend; nog altijd wordt het werkgeverschap bepaald niet aantrekkelijk
gemaakt. De lasten voor “kleine”
(MKB) ondernemers zouden
worden verlicht, met name in geval

van langdurige ziekte van werknemers en ook zou het ontslagrecht
worden versoepeld. Ook daar lijkt
nog weinig van terecht te komen
en met de voorgenomen verhoging
van de transitievergoeding lijkt er
per saldo zelfs sprake van een
verdere lastenverzwaring, niet van
meer flexibilisering.

Heft in eigen handen
Kleine ondernemers met enkele
personeelsleden blijven dus nog
steeds een kwetsbare groep en de
werknemers zonder vast contract
zijn ook nog altijd op achterstand.
Neem dus het heft in eigen handen
en zorg ervoor dat u interessant
blijft voor de arbeidsmarkt van de
toekomst, zodat niet alleen de wijk
van de toekomst in Brandevoort
ligt, maar ook de werknemers en
ondernemers van de toekomst hier
gevonden kunnen worden.
Of uw baan of bedrijf toekomstbestendig is kan niemand garanderen
maar daar “werk van maken” kan
natuurlijk nooit kwaad ! n

tekst: Luuk Sars
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Gevaarlijke stoffen
buisleidingenstrook om en door Brandevoort
De spanning is nog niet van het hoogspanningsnet of het volgende debacle steekt de kop weer
op en dreigt de leefbaarheid in de wijk Brandevoort onder druk zetten. Een tracé voor het transport
van gevaarlijke chemische stoffen om en door Brandevoort. In 2012 hebben we in de Brandevoorter
Courant over de plannen voor dit tracé geschreven. Het is daarna rustig gebleven, tot een melding
kwam van een alerte burger. Die vertelde ons dat afgelopen 4 juni een gesprek met gemeenten en
overheid heeft plaats gevonden over dit onderwerp.
Helmond was in de onderzoeksfase
echter afgevallen ten gunste van
het tracé oostelijk van Helmond
via Tegelen. Dat tracé is vastgesteld
en opgenomen in de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035. Een
aantal bedrijven heeft echter een
zienswijze ingediend waardoor het
afgevallen tracé via Helmond nu
als indicatief is opgenomen. Hier
is, als het aan het bedrijfsleven ligt,
niets indicatiefs aan. Het tracé is 20
kilometer korter, waarmee ze kosten
kunnen besparen op de aanleg. Dat
het daarbij een hele samenleving
belast lijkt ze daarbij niet te storen!
In de kaart zijn de vastgestelde tracés
door paarse lijnen weergegeven. Aan
het Nationale Belang, een verbinding
tussen Rijnmond en Zuid-Limburg,
is daarmee voldaan. Het bedrijfsleven wil echter vanwege vermeende
kostenbesparing een kortere route;
de gele lijn met Brandevoort in de
uitstulping. Het Nationale Belang
is daarmee vooral een economisch
belang.

Nieuwe zienswijzeprocedure

Buisleidingenstrook
Als het aan het Rotterdams havenbedrijf en de chemische industrie in Zuid-Limburg ligt wordt er
een buisleidingenstrook voor het
transport van gevaarlijke chemische
stoffen strak om en door Brandevoort gelegd. Door deze leidingen
wordt onder hoge druk van 100 Bar
gevaarlijke chemische stoffen als
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Ethyleenoxide, Propeen, CO2 en K1
stoffen getransporteerd. De Rijksoverheid faciliteert deze ontwikkeling door het reserveren van de
ruimte en het bedrijfsleven zal de
aanleg en het beheer van het tracé
voor z’n rekening nemen. Samen
met de centrale overheid maakt
de industrie er een één-tweetje
van; de Rijksoverheid dwingt bij de
gemeente en grondeigenaren de
aanleg te gedogen onder het mom
van Nationaal Belang en eigenlijk in
het belang van de industrie.
Aanvankelijk zijn er drie trajecten
onderzocht om een verbinding
tussen Rijnmond en Chemelot
mogelijk te maken. Het tracé via

In 2012 was er ook al sprake van
één buisleiding. Die was bedacht
door de Brandvoortse Dreef. De
gemeente heeft toen bereikt dat
daarvoor een ander tracé werd
gezocht.
Begin 2013 heeft de gemeente
Helmond, net als een aantal buurtbewoners, tegen deze voorgestelde
omleiding om de wijk Brandevoort
nog een zienswijze ingediend. De
gemeente stelt zich op het standpunt dat een dergelijk tracé niet
in de nabijheid van een bevolkingsconcentratie thuishoort. Deze
zienswijzen zijn tot op heden nooit
beantwoord door het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Wellicht
dat daarom, en omdat er ondertus-

sen in de afgelopen vijf jaar natuurlijk veel is veranderd in de verder
verstedelijkte omgeving van het
tracé, een nieuwe zienswijze-procedure is aangekondigd. Het is van
belang dat zoveel mogelijk mensen
hierop reageren. Bovendien is het
zo dat straks alleen degenen die
een zienswijze hebben ingediend
ook bezwaar kunnen maken, en
recht hebben op een (plan)schadevergoeding.
Een planning is door het Ministerie
BZK, waar de structuurvisie buisleidingen tegenwoordig onder valt,
nog niet bekend gemaakt. Omdat
het Milieu Effect Rapport onlangs
door Arcadis is afgerond zal dit
waarschijnlijk binnenkort openbaar
worden en niet lang meer op zich
laten wachten.
In het laatste rapport van december
2015, de Milieustudie Structuurvisie
Buisleidingen Traject LaarbeekEcht-Susteren, is de afsnijroute via
Helmond nog eens tegen het licht
gehouden. In het rapport worden
geen knelpunten aangegeven voor
onze wijk, terwijl onderstaande
kaart laat zien dat er terdege knelpunten zijn.
De plattegrond maakt duidelijk hoe
het buisleidingentracé strak om het
dicht bevolkte Brandevoort zal komen
te lopen. Dat staat haaks op het
overheidsbeleid om korte raaklijnen bij
kwetsbare gebieden te hanteren.
De aangegeven knelpunten staan niet
vermeld in de officiële documenten
van het Milieu-effectrapport Structuurvisie Buisleidingen.
In 2016 werd het tracé weer actueel, met in eerste instantie vier
buisleidingen. En dat kunnen er, als
de chemiestraat er eenmaal ligt,
later nog meer worden. Bij voorkeur
is de vrij te houden chemiestrook

70 meter breed zodat er plaats is
voor 6-8 leidingen. Deze breedte
is echter lang niet overal haalbaar.
Om domino-effecten bij calamiteiten te voorkomen zullen door het
bedrijfsleven extra kostenverhogende veiligheidsmaatregelen moeten
worden genomen. Onafhankelijk
van de breedte mag over de totale
lengte van het tracé geen enkel
vorm van bebouwing plaats vinden
of bomen of struiken groeien. Bovendien zal vanwege de risicoklasse
twee keer per maand het tracé met
de helikopter gecontroleerd worden en vier keer per jaar vanaf de
grond.

Kom in actie!
Een degelijk tracé, brengt geen
enkele economische vooruitgang in
de regio Helmond en zal de woningmarkt en het leefklimaat in de
wijk negatief beïnvloeden. Iedereen
in Brandevoort kan met de nieuwe
zienswijzeprocedure zijn stem laten
horen tegen verdere industrialisering van de woonwijk. We hebben
geleerd van het hoogspanningstraject. Als het er eenmaal ligt krijg je
het nog maar moeilijk weg. Nu kunnen bewoners richting Den Haag
nog een duidelijk ‘Nee’ laten horen
en met z’n allen blijven strijden
voor een leefbaar Brandevoort! We
hebben de gemeente Helmond nog
om reactie gevraagd naar aanleiding van het gesprek op 4 juni. Het
gaat om de volgende drie vragen,
die de gemeente Helmond hieronder beantwoordt.

Ook kunnen lezers hier naast een
algemene reactie, hun naam, adres
en mailadres doorgeven zodat ze
op een mailinglist komen te staan.
Ze worden dan op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen. Ook als bekend wordt wanneer
de zienswijzeperiode dient worden
ze hiervan op de hoogte gesteld.
Ook kan je zelf informatie vergaren
m.b.t. de ontwikkelingen van het
buisleidingen tracé om Brandevoort. Met een paar klikken is dat
via internet snel te regelen:
- via www.overheid.nl. Blijf, na het
instellen, automatisch per e-mail
op de hoogte van wat er speelt in
uw omgeving.
- via www.google.nl/alerts. Instellen
van een Google Alert op tref
woorden als buisleiding, buisleidingenstrook, Helmond, zienswijze e.d. levert automatische meldingen op in uw mailbox.
- Informatie van de Rijksoverheid
met betrekking tot de Structuurvisie buisleidingen:
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2012/10/29/
structuurvisie-buisleidingen.
- Via WOB-verzoek openbaar gemaakte stukken zoals, MER-rapport van Arcadis uit 2015 en
diverse vergaderverslagen: https://
goo.gl/P6eneD n

Informatie
Een aantal bezorgde bewoners
hebben de handen ineengeslagen
en hopen dat meer mensen zich
bij hun aansluiten. Zij kunnen zich
melden via buizenbrandevoort@
gmail.com.

* K1 stoffen (gassen/vloeistoffen met een vlampunt van minder dan 21°C) en Propeen
worden gekenmerkt door een lage zelfredzaamheid bij calamiteiten

lees verder op pagina 65
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Wat het standpunt van de gemeente
Helmond hierin is?
De gemeente Helmond is principieel van mening dat dergelijke tracés ten behoeve van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen buiten dichtbevolkte gebieden gelegd moeten worden. De gemeente heeft via een zienswijze dd. 18 januari 2013 ook
verzocht om de Structuurvisie op dit punt aan te passen en het tracé door Helmond heen te laten vervallen. Deze mening
heeft het college nog steeds en dit standpunt is ook in het coalitieakkoord opgenomen. Daarin staat op bladzijde 10 letterlijk bij ‘Inzet tegen onbekende risico’s’, dat we een actieve lobby voeren tegen het vervoer van giftige stoffen door onze
stad (per vrachtwagen of trein) of (via buizen) onder de grond. Als er opnieuw een mogelijkheid komt om een zienswijze
in te dienen, zal de gemeente Helmond deze strekking aanhouden, waar mogelijk samen met andere belanghebbende
gemeenten.

Wat is het resultaat en welke afspraken zijn er gemaakt tijdens het gesprek van 4 juni jl. tussen
gemeente Helmond en Ministerie BZK?
Op 4 juni is er een ambtelijk gesprek geweest met deelnemers van gemeenten langs de route en de nieuwe trekker van
het project bij het Ministerie van BZK. Dit was een kennismakingsgesprek omdat het dossier naar een ander Ministerie
is gegaan (BZK) en een andere trekker heeft gekregen. Er is nog geen planning van de vaststellingsprocedure bekend.
De verwachting van de trekker van het Ministerie is, dat dit na de zomervakantie zal plaatsvinden. De afspraak is dat we
hierover in contact blijven en tijdig worden geïnformeerd als er meer bekend is over de planning.

Wat zijn de termijnen?
Er zijn nog geen termijnen bekend. Als die bekend zijn, dan worden de inwoners van Helmond geïnformeerd over hoe ze
zienswijzen kunnen inbrengen en welke termijnen gelden. Die informatie is nu nog niet bekend.

tekst: Marc Dekkers
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Wat wordt jouw
bestemming
deze zomer?

www.brandevoort.nl

Brandevoorter Holke Flapper
CDA burgercommissielid
Een burgerraadslid/commissielid is een assisterend raadslid, die bij verkiezingen op de kieslijst
heeft gestaan en kan deelnemen in commissies. Op dinsdag 29 mei j.l .heeft onze wijkgenoot,
Holke Flapper in de Gemeenteraad Helmond de eed afgelegd als burgercommissielid van het CDA.

regionaal, nationaal en internationaal gebied ons deuntje
mee te blazen. Kwaliteit en
kennis is er genoeg.

Holke is een energieke oudere
Helmonder en getrouwd met
RoseMarie en woont met
veel plezier al enige jaren
in Brandevoort in het
centrum van de Veste.
Reden om zich aan te
sluiten bij het CDA en
zich kandidaat te stellen voor de Gemeenteraad is zijn overtuiging
dat de ouderen in onze
huidige maatschappij
niet de waardering en
dienstverlening krijgen die
ze wel degelijk verdienen.
Hieraan wil hij op lokaal gebied
een bijdrage leveren. Zijn lijfspreuk
is: “In een wijs land planten oude
mannen en vrouwen bomen in wier
schaduw ze zelf niet zullen zitten”

Holke’s visie en plannen als
burgercommissie lid zijn:
“Vandaag de dag is de aandacht
te veel gericht op het eigenbelang
en is het sociale gevoel vaak ver te
zoeken. Onder de ouderen waar hij
inmiddels zelf toe behoort, heerst
veel verborgen eenzaamheid. Wie
bedacht heeft dat ouderen langer
thuis willen blijven wonen, heeft
niet beseft wat de consequenties
zijn voor deze mensen. In Helmond
wil hij zich inzetten voor de Senioren, zeker als ze kwetsbaar en
afhankelijk zijn. Op die wijze wil hij
inhoud geven aan de CDA verkiezingsslogan ‘Voor Elkaar’.”
Hij zal zich in bovengenoemde
functie bezighouden met het
onderwerp Huisvesting, waaronder Seniorenhuisvesting en Zorg.
Dat de ouderen niet alle wensen
vervuld krijgen is onderdeel van het

democratisch principe, maar zijn stelling is:
“water bij de wijn doen mag tot op
zekere hoogte, maar wijn moet wel
wijn blijven”. Ook wil hij regelmatig
spreekuur houden op deze wijze en
meer van u horen over zaken die u
belangrijk vindt. Graag wil hij een
bijdrage leveren aan het verkleinen
van de afstand tussen de burger en
de politiek. Het plan is dan ook om
alle wijken in Helmond te gaan bezoeken en zo een ontmoeting met
de bewoners mogelijk te maken.
Naast de bovengenoemde thema’s
waar hij zich voor in wil zetten, wil
hij ook een bijdrage leveren aan de
promotie van Helmond en het bevorderen van het Wij-gevoel onder
de inwoners.
Het Helmondse bedrijfsleven
onderscheidt zich door haar veelzijdigheid en specialisatie op veel
gebieden. Van groot belang is op

Verder is Holke voornemens in Helmond
een afdeling van CDA
Senioren op te zetten.
Zo wil hij een bijdrage
leveren aan de besluitvorming binnen het
CDA en op die wijze
recht doen aan al die senioren, die al gedurende
vele jaren de basis vormen
van de partij. Want hoe je
het ook wendt of keert, veel
zaken die voor ouderen van belang zijn worden politiek besloten.
We stellen vast dat de gemiddelde
leeftijd van de Tweede Kamerleden
in de diverse fracties aan de jonge
tot zeer jonge kant is. Alle waardering voor bereidheid van jongeren
actief mee te doen aan het politieke proces, maar het valt niet te
ontkennen dat hun denkwijze en
prioriteitsstelling een andere is dan
menige senior zich zou wensen.
Denk hierbij aan de onderwerpen:
inkomen (waaronder pensioenen),
zorg, huisvesting, mobiliteit en
veiligheid. In de Helmondse situatie
wil hij een bijdrage leveren om deze
onderwerpen hier breed aan de
orde te stellen.
Dit zijn voor senioren zaken die het
verschil maken tussen onbezorgd
van een oude dag kunnen genieten
en je voortdurend opgejaagd en
respectloos behandeld voelen. n

tekst: Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop
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Adventure Store

Samen op avontuur
Voor mij was de verbazing groot toen ik voor de eerste keer in Adventure Store kwam in Mierlo-Hout.
Niet alleen de grootte van de winkel verraste mij, maar zeker ook de enorme professionaliteit en
betrokkenheid die de medewerkers tentoonspreiden. Ook de klantgerichtheid was ongekend hoog.
Bij veel winkels, mag je in je handen knijpen dat je gedag gezegd wordt, hier voelde ik mij vanaf de
eerste seconde meer dan welkom. Eddy Huissoon, samen met Theo van Houts eigenaar van Adventure Store, vertelt mij hoe de winkel zijn huidige vorm heeft gekregen.

Legerstock uit USA
In 1947 wordt het bedrijf opgericht
en bestond het assortiment slechts
uit legerstock en werkkleding. Vervolgens werden er gereedschappen
en sportartikelen toegevoegd en
iets later kampeergerei. De naam
was destijds nog Adventure Store
USA, maar die ging eraf na de
verbouwing in 2007. Theo had het
bedrijf 10 jaar daarvoor overgeno-
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men van de eerste eigenaar en
Eddy is er 5 jaar later bijgekomen.
Langzaam is er steeds meer bijgekomen dat te maken heeft met
sport en outdoor. “Het is zeker niet
onze ambitie om de grootste te
worden hierin, maar wel de beste
in de regio en vooral ook met veel
passie”, vertelt Eddy hierover, “zeker op het gebied van outdoor zijn
we inmiddels een begrip in groot-

Peelland. We hebben overigens
gelukkig ook heel veel klanten uit
de wijk Brandevoort. In onze winkel
vind je dan ook alles op het gebied
van outdoor, wandel- of fietstocht,
voor op reis, kamperen of voor
recreëren. Daarnaast is er een zeer
uitgebreide sportafdeling met alles
op het gebied van running, biking,
fitness, tennis, hockey, voetbal, indoor, noem maar op. Je kunt gratis

parkeren voor de deur”. De oppervlakte van de winkel is ruim 1.500
m2 en Eddy leidt mij graag rond
langs alle producten. Wat vooral
opvalt, is dat het assortiment met
veel gevoel voor kwaliteit is samengesteld.

Samen met de klant op
avontuur
“We kunnen niet alleen maar de
goedkoopste zijn”, gaat hij verder.
“Onze klanten moeten vooral die
betrokkenheid en professionaliteit
gaan ervaren, die jij ook hebt gevoeld. We spreken klanten zo snel
mogelijk aan, begroeten ze meteen
en kunnen ze zelfs iets te drinken
aanbieden bij onze koffiebar. Als
ze rustig rond willen lopen, dan
kan dat natuurlijk, maar we willen
vooral goed advies geven aan hen.
Soms zijn we wel ruim een uur of
langer bezig met één klant, omdat
we eigenlijk altijd samen gaan kijken wat nou het beste past bij zijn
of haar behoefte”.
Tijdens de rondleiding door de
winkel vertelt Eddy over de manier
waarop sportschoenen en wandelschoenen worden geadviseerd
op basis van een voetmeting.
Datzelfde geldt voor de aanschaf
van een barbecue, ook hier wordt
vooral geluisterd naar de wens
van de klant, niet alleen wat voor
barbecue iemand wil, maar vooral
wat hij ermee wil gaan doen, wat
hij lekker vindt en hoelang de klant
wil koken. Met zijn enthousiasme
en vakmanschap leidt hij mij rond
en vertelt over slippers en gezondheid, matrassen en uitgerust
wakker worden, lichtgewicht tentjes

en waterdichtheid, zwembroeken
die niet tegen je huid schuren en
outdoorkleding die meteen helpt
tegen muggen. En nog veel meer.
Het is duidelijk dat je als klant de
tijd mag nemen, en misschien wel
moet nemen, om de juiste producten te kopen, die aansluiten bij
jouw behoefte. Het wordt zo een
mooi gezamenlijk avontuur.

Samen met partners op
avontuur
Dat deze drang om samen met
andere mensen op zoek te gaan in
het bloed zit van de eigenaars en
medewerkers wordt ook duidelijk:
“We hebben een sportpodoloog in
dienst, maar ook samenwerkingen
met zo’n 15 verschillende podotherapeuten in de buurt. Eén daarvan
heeft iedere vrijdag spreekuur en
eenmaal per maand gratis spreekuur op zaterdag in de winkel. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook
een mooie samenwerking met fysiotherapie Brandevoort. Zo zoeken
we voortdurend naar partners die
ons aan kunnen vullen waar het
verregaand advies naar de klant
toe betreft. Dit kan zijn op gezondheidsniveau, maar we organiseren
ook barbecue-clinics in de winkel
of op locatie”.
Eveneens met verschillende verenigingen in de omgeving ontstaan
veel samenwerkingen. Eddy geeft
aan dat Adventure Store partner is
van de Braverun, die op 16 september in Brandevoort gehouden
zal worden. “Dat is een evenement
dat helemaal aansluit bij waar wij
voor staan. Er komen individuele
sporters op af, groepen en extreme

sporters, maar ook families en
kinderen. En zo’n obstacle run past
bij deze tijd. Het is helemaal hot.
Wij kunnen ze alle deelnemers ondersteunen om er een gezonde en
leuke dag van te maken. Een ander
evenement waarin we participeren
is de Kennedymars, maar dat doen
we vooral met advies over trainingen en schoenen, het organiseren
van opwarmwandelingen en door
middel van checklisten op onze
website, die aangeven waar je allemaal aan kunt denken als je mee
gaat lopen”.
Als er geen partners zijn die iets
organiseren, waar Adventure Store
een rol kan spelen, zijn er nog altijd
alle eigen evenementen, zoals
wandeltochten en mountainbikeroutes die uitgezet worden.

Ambities voor de toekomst
Zoals de zelf zeer sportieve inwoner van Brandevoort in het begin
van ons gesprek al liet doorschemeren, Adventure Store hoeft niet
de grootste te worden, maar we
gaan voor kwaliteit en passie. Toch
is er nog wel een gezonde ambitie. “Mijn streven is om, samen
met onze leveranciers, een soort
landelijk platform te creëren van
tussen de 20 en 40 specialistische
winkels in Nederland, die gebruik
gaan maken van elkaars kennis, ervaring en netwerk om daarmee nog
meer kwaliteit en professionaliteit
te kunnen leveren tegen maximaal
dezelfde prijzen. Er hebben al veel
gesprekken plaatsgevonden en
ik verwacht dat het niet al te lang
meer gaat duren, dat dit werkelijkheid wordt.

Buiten gewoon goed
Eddy sluit af met de slogan die ze
al jaren hanteren: “Buiten gewoon
goed. De dubbele betekenis zegt
alles over ons en onze winkel!”.
Door het enthousiasme en de
betrokkenheid van iedereen ben
ik wel ambassadeur geworden en
ik zou iedere inwoner van Brandevoort die van sporten en/of van
outdoor houdt, willen uitnodigen
om in ieder geval één keer in je
leven binnen te wandelen bij Adventure Store. Ik vond het in ieder
geval een avontuur dat de moeite
waard was. n

tekst: Peter Nouwen
foto: Vincent Knoops
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SALE

ADVENTURE
STORE
2

1500m SPORT
SPORT&OUTDOOR
BAD&BEACH
BEACH

RECREATIE

BARBECUEN
WEBER 20%
KORTING
UITGEKEERD IN
ACCESSOIRES
PARTY
GRILL

400 m

BAD&BEACH KLEDING,
SLIPPERS EN SANDALEN

OUTDOOR

KAMPEREN

WANDELSCHOENEN
KLEDING - RUGZAKKEN
• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

O.A. ZWEMBADEN
WATERSCHOENEN ETC.

TENTEN - MEUBILAIR
SLAAPZAKKEN

SPORT

RUNNING
BADMINTON
VOETBAL
HOCKEY
BIKING

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK23 FCB

2

KOOPZONDAGEN
24 JUNI 2018
en 1 - 8 - 15 - 22
JULI 2018 van
12.00 - 17.00 UUR

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 30
15 JUNI
JULI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
BESTELLEN 24/7 WWW.ADVENTURESTORE.NL

Boutique 4MORE
WWW.BOUTIQUE4MORE.NL De Plaetse 165 - Brandevoort

Madelon Janssen | Tea Bijlsma

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

Ook voor service
en onderhoud!

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

● Flexibele (echo)spreekuren
● Kleinschalige praktijk met 2 ervaren verloskundigen/echoscopisten
● Kinderwensspreekuur
● Begeleiding van thuis- en poliklinische bevallingen
LOCATIE MIERLO
Burgemeester Termeerstraat 29A Mierlo
T 06-51249350
LOCATIE GELDROP
Laan der Vier Heemskinderen 7 Geldrop
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Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

Rabobank Helmond ondersteunt kader in de wijk
Verenigingen en stichtingen vormen het cement van de samenleving. Met een nieuwe
sponsorstrategie wil de Rabobank Helmond verenigingen duurzaam versterken.
Tennisvereniging TV Carolus maakt maar wát graag gebruik van dat aanbod.

Aan clubs in Helmond geen gebrek, het zijn er honderden. Ook in
Brandevoort zijn vele clubs te vinden.
Al die organisaties samen zou je het
grootste sociale netwerk van de wijk
kunnen noemen. ‘En dat niet alleen,
binnen deze clubs worden talenten
opgeleid die anders nooit zo ver zouden komen.’ Aan het woord is Daniëlla van de Laar, assistent specialist
Financiële Logistiek bij Rabobank
Helmond. Daarnaast is ze inwoner
van Brandevoort en betrokken bij de
nieuwe sponsorstrategie.

Uitdagingen
Veel clubs lopen tegen dezelfde
uitdagingen aan. Het vinden van
vrijwilligers, het binden van de jonge
generatie en teruglopende ledenaantallen. ‘Er wordt steeds meer
gevraagd van bestuursleden. Zo’n
‘bijbaan’ wordt er niet makkelijker op,
integendeel.’ Rabobank Helmond
gaat de komende periode actief inzetten op het duurzaam gezond maken van Helmondse clubs. Daniëlla:
‘Daarbij gaat het zeker niet alleen om
de inzet van financiële middelen. We
willen juist onze kennis en ervaring

gebruiken om op die manier clubs
te ondersteunen bij het invullen van
hun ambities.’

Netwerk opbouwen
Ook de grootste tennisvereniging
van Helmond, TV Carolus, krijgt de
komende maanden ondersteuning
van Rabobank Helmond. Het lijkt
de tennisvereniging voor de wind
te gaan. De club telt honderden
leden. Daarnaast is onlangs het
aantal banen uitgebreid van 8 naar
10. Voorzitter Anita van den Heuvel
legt uit waarom de club ondanks
die positieve ontwikkelingen toch de
samenwerking heeft gezocht met
de bank. ‘Als TV Carolus denken
we actief na over de koers die we
varen. We vinden het belangrijk om
onszelf te blijven ontwikkelen. Verbinding staat daarbij meer en meer
centraal. Zo ontstond onlangs het
idee om een netwerk op te richten
zodat verenigingen, stichtingen en
organisaties elkaar kunnen vinden
en stimuleren om samen te werken. Bijvoorbeeld op het gebied van
duurzaamheid, het uitwisselen van
goederen en kennis, het samen op-

pakken van uitdagingen enzovoorts.’
De pitch die de vereniging indiende
bij Rabobank Helmond werd positief
ontvangen. ‘Inmiddels hebben we
de eerste stappen kunnen zetten. Zo
hebben we de LEVgroep hierbij betrokken en de samenwerking gezocht
met Stichting Sporten en Bewegen
Brandevoort. We worden nu door
de Rabobank gekoppeld aan een
professional. We willen graag klein
beginnen in Mierlo-Hout en Brandevoort en de cirkel steeds groter
maken binnen Helmond. Samenwerken en leren van elkaar, dat vinden
wij belangrijk.’

TV Carolus
Achter de schermen wordt er bij TV
Carolus wekelijks door een kleine
100 vrijwilligers keihard gewerkt om
ervoor te zorgen dat alle leden hun
geliefde sport kunnen uitoefenen. En
de vereniging doet meer. Ze houdt
zich actief bezig met maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid,
een rookvrije generatie, een gezond
clubhuis en goede doelen. n
foto: Rianne van Lierop
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E STUEEKN ?
ACHIN
WASZEM
TECHNISCHE DIENST VOOR
BEL ON
SNELLE VAKKUNDIGE REPARATIE
BOSCH INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT

BOSCH INBOUW VAATWASSER

De inductiekookplaat voor snel, veilig
en schoon koken met laag energieverbruik.
TouchControl: Gemakkelijke selectie
van de kookzone om vervolgens het
vermogen eenvoudig in te stellen.
Inductie: snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken
Nog geen aansluiting? Ook dat kunnen we voor u verzorgen. Vraag naar
de mogelijkheden in de winkel

Volledig geintegreerde vaatwasser, zeer stil, makkelijk en
korven die erg gemakkelijk in
te delen zijn.
Uiteraard kunnen wij ook
de volledige inbouw voor u
verzorgen.

PUE611BB2E

nu

499,-

SMV45AX00

A

ENERGIE
KLASSE

nu

599,-

Nieuw: Kanaalstraat 4B 5711 EH SOMEREN Tel 0493-539405
Hoofdstraat 105 5706 AK HELMOND Tel 0492-539405
KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

ITALIAANSE PASSIE
BIJ JOHN KNOOPS

Deze maand is het alweer 10 jaar geleden dat onze vernieuwde winkel in de Dorpsstraat in
Mierlo feestelijk werd geopend door Eddy Merckx. Dit jubileum vieren we graag samen met
u! Onder andere Cadel Evans en Richard Plugge, de teambaas van wielerploeg
LottoNL-Jumbo waren in onze winkel om dit jubileum mee te vieren.

We hebben een volledig nieuwe Bianchi afdeling in onze winkel ter grootte van 60m2 met de
nieuwste modellen van dit iconische italiaanse fietsmerk. Graag nodigen we u uit om deze te
komen bekijken. U bent van harte welkom!
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Hoogste punt Blok 25
iedereen kan wonen in Brandevoort
Onder toeziend oog van zo’n honderd aanwezigen (waaronder de toekomstige
bewoners), werd op dinsdagmiddag 12 juni gevierd dat het hoogste punt is bereikt van Blok 25.
Het blok bestaat uit 60 wooneenheden, gelegen aan de Laan door de Veste, Vaartsestraat,
Landonkstraat en Huiskensstraat. Bijzonder aan de woningen en appartementen, die door woningcorporatie woCom zijn ontwikkeld, is dat er ook mensen komen te wonen die wat meer zorg en
aandacht nodig hebben.

Centraal bij de viering van het
hoogste punt stond de gezamenlijke visie van alle partners om een
woonblok te realiseren waarin iedereen kan wonen. Dus niet alleen
tweeverdieners met twee kinderen,
maar ook jongvolwassenen met
een autisme spectrum stoornis,
mensen met een verstandelijke beperking en ouderen met een lichte
vorm van dementie.
Ook de nieuwe Helmondse wethouder Gaby van den Waardenburg (Wonen)
benadrukte
het belang van
inclusiviteit.
‘Een project als
dit past perfect
in een wijk als
Brandevoort. Op
verschillende
plekken in het
land wordt de
architectuur van
deze prachtige
Helmondse wijk
al als voorbeeld
gezien. Laat dit
project straks
ook maar als
voorbeeld dienen
voor anderen.’

Vakwerk
Miriam Kräwinkel, directeur van
woCom haakte daaropin: ‘We laten
zien dat iedereen kan wonen in
Brandevoort.’ Kräwinkel sprak tijdens haar toespraak de waardering
uit voor de bouwvakkers. ‘Dit project, met al zijn detailleringen vraagt
veel van de vaardigheden van deze
vakmensen’, zegt ze, wijzend naar
de bijzondere metselwerken die het

blok herbergt. ‘En de mensen van
bouwbedrijf Peter Peters hebben
hier in weer en wind doorgewerkt,
alle weersomstandigheden zijn
tijdens de bouw voorbijgekomen.’

Klaar voor de toekomst
De verschillende organisaties die bij
het project betrokken zijn: ORO, de
Zorgboog en Stichting SamenGaan,
en zij lieten op originele manieren
hun stem horen. Zo interviewde
wijkmanager Nicole de Vries van
ORO een toekomstige bewoner, die

na meer dan 33 jaar een nieuwe
woning gaat betrekken. Hoe ze dat
vindt? ‘Leuk!’ En waar ze naar uit
kijkt? ‘De toekomst!’
Stichting SamenGaan (een ouderinitiatief voor jongeren met autisme)
pakte uit met een limerick. Daarin
werd het geduld dat de jongeren
hebben uitgeoefend, nog even
aangestipt. ‘Maar dat komt, omdat

onze kinderen niet kunnen wachten
tot het zo ver is’, vertelde secretaris
Joost van Laarhoven. Ook de Zorgboog kwam aan het woord. Ton
Borghs: ‘Ons streven is dat mensen
die zorg behoeven kunnen wonen
en recreëren in een wijk, midden
in de samenleving. Daar is dit het
perfecte voorbeeld van.’

Diversiteit in bewoners
Voor de bouw van Blok 25 slaan
woningcorporatie woCom en drie
Helmondse maatschappelijke organisaties dus de
handen ineen.
De Zorgboog laat
vier groepswoningen bouwen
waar straks 28
ouderen met
lichtere vormen
van dementie
kunnen wonen.
Zorginstelling
ORO neemt
achttien woonzorgappartementen en een
groepswoning in
gebruik voor de
huisvesting van
mensen met een
lichte geestelijke
beperking. Oudervereniging Stichting SamenGaan
brengt in de vijftien woningen die zij
afnemen jongvolwassenen met een
autisme spectrum stoornis onder.
Zij nemen, elk zelfstandig maar
wel onder begeleiding, een sociale
huurwoning in gebruik. De resterende 22 woningen in het complex zijn
bedoeld voor sociale verhuur. Deze
worden na de zomer aangeboden
op Wooniezie.nl. n
tekst: Communicatie afd. Wocom
foto: Mario Coolen
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Sportverenigingen
Dat sporten goed voor je is dat weten we allemaal. Sporten helpt preventief tegen overgewicht en bevordert de kwaliteit van het leven en is ook vooral
ontzettend leuk!
Waar kunnen we naartoe in Brandevoort, of als we niet in Brandevoort terrecht kunnen, waar moeten we dan naartoe? De sportindex laat een overzicht
zien van de sportverenigingen uit Brandevoort en verenigingen uit de omgeving met leden uit onze wijk.
Mis je nog een sportvereniging, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
Naam
Website
---------------------------------------------------------------------------------Atma Yoga
www.atmayoga.nl
---------------------------------------------------------------------------------Badmintonclub BC 85
www.bc85helmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Balletstudio Brandevoort
www.balletstudiobrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Basketbalvereniging Black Shots
www.blackshots.nl
---------------------------------------------------------------------------------Biljartclub Brandevoort in actie
---------------------------------------------------------------------------------Bootcamp Brandevoort
www.bootcampbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Brandevoort Fit
---------------------------------------------------------------------------------Bridgeclub ‘t Brandpunt
---------------------------------------------------------------------------------Bodo vereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dansschool Friends
www.dansschoolfriends.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dartclub Brandevoort
---------------------------------------------------------------------------------Dédé dansballet
www.dededance.nl
---------------------------------------------------------------------------------Flame Trails
www.flametrails.nl
---------------------------------------------------------------------------------Helmondse Atletiek Club (HAC)
www.hac-helmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Hockeyclub Mierlo
www.hcmierlo.nl
---------------------------------------------------------------------------------Hockeyclub Helmond
www.hchelmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Honk en Softbal club Nuenen
www.hscn.nl
----------------------------------------------------------------------------------

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

Groeperingen
BrandTastic
E: info@brand-tastic.nl
W: www.brand-tastic.nl
---------------------------------------------------------------------------------Buurttuin Brandevoort
E: info@buurttuinbrandevoort.nl
W: www.buurttuinbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------CS de Brandeliers
E: info@brandeliers.nl
W: www.brandeliers.nl/
---------------------------------------------------------------------------------Dickensnight Brandevoort
E: voorzitter@dickensnight.nl
W: www.dickensnight.nl
---------------------------------------------------------------------------------Ditisonzewijk.nl
E: brandevoort@ditisonzewijk.nl
W: www.brandevoort.ditisonzewijk.nl
---------------------------------------------------------------------------------Druzhba
E: info@druzhba.nl
W: www.druzhba.nl
---------------------------------------------------------------------------------Fotoclub Brandevoort
E: a.storm4@chello.nl
W: www.fotoclubbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Het Plein Brandevoort
E: info@hetpleinbrandevoort.nl
W: www.hetpleinbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------ikenjijenwij ouder en kindgym
E: info@ikenjijenwij.nl
W: www.ikenjijenwij.nl
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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
---------------------------------------------------------------------------------Muziekvereniging Unitas
E: info@.muziekvereniging-unitas.nl W: www.muziekvereniging-unitas.nl
---------------------------------------------------------------------------------Naaiclub Brandevoort
E: naar.emmy.toe@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------Popkoor Brandnew Voices
E: info@popkoorbrandnewvoices.nl W: www.popkoorbrandnewvoices.nl
---------------------------------------------------------------------------------Sambaband Brandeleros
E: voorzitter@brandeleros.nl
W: www.brandeleros.nl
---------------------------------------------------------------------------------Scouting Brandevoort
E: secretaris@scoutingbrandevoort.nl W: www.scoutingbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Theater Brandevoort
E: info@bartvanloon.nl
W: www.theater-brandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Wijkraad Brandevoort
E: wijkraad.voorzitter@brandevoort.org W: wwwwijkraad.brandevoort.org

Bedrijvenindex
Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we nu een speciale bedrijvenindex voor in
Brandevoort gevestigde ondernemers waarin je voor maar € 10,00 per editie een naamsvermelding krijgt. De bedrijvenindex zal per editie groeien, zodat
de Brandevoorters in één oogopslag het juiste bedrijf vinden. Interesse, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
B4 Print
Grafisch ontwerp & webdesign
De Plaetse 173 - 5708 ZK - Helmond
T: 06 81 89 77 81
E: info@b4print.nl
W: www.b4print.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beekhuis | Holthuis Ontwerpers
Vormgevers van gedrukte en digitale media
Kaldersedijk 8 - 5706 KD - Helmond
T: 0492 76 91 33
E: frank@beekhuis-holthuis.nl
W: www.beekhuis-holthuis.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bizz & Bloom
Persoonlijke en professionele ontwikkeling
Stoefshoeve 3 - 5708 VW - Helmond
T: 06 51 84 12 42
E: info@bizzandbloom.nl
W: www.bizzandbloom.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buro 7
Slimme websites & frisse vormgeving
Laan door de Veste 58 - 5708 ZZ - Helmond
T: 0492 32 01 75
E: info@buro7.nl
W: www.buro7.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Drukkerij Kantoorvakhandel Zeeuwen Drukkerij en kantoorvakhandel
Lindt 5 - 5708 ZV - Helmond
T: 06 53 33 37 53
E: info@zeeuwen.nl
W: www.zeeuwen.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie Rianne van Lierop
Fotografie
Ardijnserf 3 - 5706 JB - Helmond
T: 06 54 97 35 14
E: info@fotografieriannevanlierop.nl
W: www.fotografieriannevanlierop.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hypothekerkhof
Hypotheken, Verzekeringen en Mediation
Babbenhoeve 17 - 5708 TW - Helmond
T: 06 43 97 44 63
E: info@hypothekerkhof.nl
W: www.hypothekerkhof.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knoops Fotografie
Fotografie
Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond
T: 06 53 92 66 96
E: info@knoopsfotografie.nl
W: www.knoopsfotografie.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lumen
Natuurgeneeskundig Therapeut
Herenlaan 162 - 5708 ZS - Helmond
T: 06 45 29 24 95
E: info@praktijk-lumen.nl
W: www.praktijk-lumen.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedicure Jolanda
Pedicure
Schutsboom 33 - 5706 KH - Helmond
T: 0492 31 99 61
E: info@pedicurejolanda.com
W: www.pedicurejolanda.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Verreussel Fotografie
Fotograaf
Statenlaan 28 - 5708 ZW - Helmond
T: 06 42 40 64 80
E: info@peterverreussel.nl
W: www.peterverreussel.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SiteTurn webdesign & onderhoud
Webdesign
Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond
T: 0492 84 68 21
E: info@siteturn.nl
W: www.siteturn.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuinontwerpburo Frank Stegers
Tuinontwerpen
Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93
E: info@frankstegers.nl
W: www.frankstegers.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.O.C. Vertrouw op Compas
Coaching & Advies
Herenlaan 162 - 5706 ZS - Helmond
T: 06 44 31 98 48
E: peternouwen@vertrouwopcompas.nl
W: www.vertrouwopcompas.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verwaijen Consulting
Projecten - advies - training - coaching
Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond
T: 06 53 94 39 44
E: info@verwaijenconsulting.nl
W: www.verwaijenconsulting.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ziekenhuis Elkerliek Helmond

59 55 55

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