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Starters zijn
gewoon
ge-wel-dig
Ben jij ook ondernemer?
Nóg sterker starten doe je met Rabobank.

Ontdek hoe op Rabobank.nl/starter

Kom maar op met de toekomst
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Van de redactie
maart 2019

Na een intensieve carnaval is het, 
voor bewoners met een christelijke 
achtergrond, tijd voor bezinning.
Dat wil zeggen even de tijd nemen 
om nog meer en wellicht betere 
keuzes te maken en daardoor meer 
verantwoordelijkheid te dragen 
voor zaken die spelen in de nabije 
leefomgeving.

Wethouder Harrie
Deze oproep is bedoeld als een 
veelzijdig appel op allerlei aspecten 
van ons leven. De wethouder van 
onze wijk, Harrie van Dijk, kijkt u 
uitnodigend aan en zegt ons dat hij 
onder de indruk is van de dyna-
miek in zijn wijk Brandevoort. Wij, 
de wijkbewoners, maken indruk op 
buitenstaanders door activisme en 
betrokkenheid en bezorgen Har-
rie daardoor een goed bestuurlijk 
gevoel. Alle reden om dit te blijven 
waarmaken en ons in te zetten. Dat 
betekent dat bewoners betrokken 
blijven bij gebeurtenissen in de wijk. 
Het gaat immers steeds weer om 
de inzet van vrijwilligers en om een 
draagvlak voor participatie in de 
wijk.

De artikelen in deze courant onder-
steunen deze tendens. De wethou-
der laat zien dat hij, namens de 
gemeente, de leefbaarheid een erg 
warm hart toedraagt. Hij zal er dan 

ook, samen met zijn collega’s voor 
zorgen dat de wijk gezond blijft o.a. 
door het voorkomen van plaatsing 
van de afvalbuizen.
Daarnaast volgt hij de ontwikkelin-
gen van de slimme wijk op de voet. 
Zaken die de Brandevoorters zelf 
belangrijk vinden en ontwikkelen.

Vrijwilligers
Met ingang van het maart num-
mer besteedt de redactie het hele 
jaar aandacht aan vrijwilligers in 
de wijk en groeperingen die zich 
inzetten voor bewoners in verschil-
lende levensfasen en het bereiken 
van mijlpalen in de wijk. Ook zal 
de redactie proberen de vraag te 
beantwoorden wat deze inzet doet 
voor deze vrijwilligers.

De wijkraad laat zich niet onbetuigd 
en zal van nu af aan regelmatig van 
zich laten horen.

Dat de slimme wijk geen hoog-
staand zwevend gebeuren is moet 
duidelijk worden uit de stappen die 
de laatste maanden zijn gezet: ge-
bundelde woonwensen zijn omge-
zet in tekeningen en bouwplannen. 
De toekomstige bewoners zijn nu 
in overleg met de gemeente om de 
kavels vast te stellen die bebouwd 
gaan worden. De paar deelne-
mende bewoners, die hiervoor nog 

opkeken tegen de daadwerkelijke 
plannen zijn over de eerste schrik 
heen en staan nu ook in de aan-
slag om de Marke te gaan verken-
nen om hier hun toekomstige 
thuisbasis te gaan vinden.

Europese politiek
Tenslotte moet alles, bestuurlijk ge-
zien, in goede banen verlopen. Dus 
de politiek verwacht dat de bevol-
king aangeeft in welke richting de 
plannen moeten gaan leiden. Ge-
lukkig heeft een groot aantal lokale 
politieke partijen voor ons duidelijk 
gemaakt hoe wij de Europese richt-
lijnen en voorschriften in Brande-
voort kunnen toepassen. Weer een 
reden waarmee onze wijk kan laten 
zien dat meer dan 80% meedoet 
en zijn stem laat horen aan zowel 
de Europese als de lokale politiek.

Veel bezinning is niet meer nodig, 
omdat u nu al kunt handelen: stem 
en werk mee om de wijk nog jaren 
levend te houden. n

tekst: de Redactie

foto: Rianne van Lierop
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Grillen en bowlen.
Een topcombinatie 
bij HUP.
De grote favoriet. 
Het all-in arrangement met een combi van 
onbeperkt eten, drinken en bowlen. Beter dan 
dit wordt het niet.

• 1 uur bowlen
• 2 uur onbeperkt grillen 

• 3 uur onbeperkt drankjes 

HUP  ·   Arkweg 3 -17   ·   5731 PD Mierlo   ·   0492 67 89 11

Check onze website en boek nu:
www.hup.eu/eat/grillen-bowlen

Brandervoorter-Hup-190x140mm-Maart-V2.indd   1 11-03-19   09:20

Specialist arbeidsrecht tegen gunstig tarief
Voor zowel werkgevers als werknemers

Bel gerust voor een gratis kennismakingsgesprek!

Denk aan ondersteuning bij:
• ontslag
• reorganisaties
•  arbeidsongeschiktheid en 

re-integratie
• arbeidsconflicten
• functioneringstra jecten

mr. K. van Zanten-van Breugel
+ 31 6 46 00 89 98
kim@kvbadvocatuur.nl

Kapelhoeve 4
5708 SR Helmond
www.kvbadvocatuur.nl

NIEUW
IN

BRANDEVOORT

Advocaat arbeidsrecht
Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland 

•  arbeidsvoorwaarden
•  concurrentie- en 

relatiebedingen
•  aansprakelijkheid
•  medezeggenschap
•  WW, ZW en WIA

Schoon, Schoner, 
CarPro!

3.000 m2 Indoor

Carwash Experience!

Helmond • Nuenen • Weert
www.carpro.nl  •    CarproCarwash  •   CarproCarwash
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‘t 
Brand-
Punt

Met de lente voor de deur zijn we 
alweer drie maanden gewend aan 
2019. Een veelbelovend jaar waarin 
ook het wijkhuis inmiddels er al 
weer enkele hoogtepunten op heeft 
zitten, zoals de benoeming van de 
Brandevoorter van het Jaar 2018, de 
Carnaval, en natuurlijk de populaire 
wijkquiz WitteWelWitteNie. Er staat 
echter nog genoeg op de planning 
om naar uit te kijken voordat de zo-
mer begint. De traditionele Konings-
dag activiteiten en de heerlijke FAFF-
avonden op de laatste vrijdag van 
elke maand. Regen of zonneschijn, 
de deuren van het wijkhuis staan 
altijd voor u open, dus kom gerust 
een keertje binnenwandelen. 

Terugblik
Het jaar begon voor ‘t BrandPunt 
traditiegetrouw op de eerste zondag 
van januari met de nieuwjaarsre-
ceptie. In samenwerking met de 
Wijkraad georganiseerd, waarbij de 
Brandevoorter van het Jaar bekend 
is gemaakt. Tijdens deze jubileum-
editie is besloten om niet voor één 
maar voor twee Brandevoorters te 
gaan: Jet Uijen en Mary-Ann Bos-
man ontvingen beiden het mooie 
beeldje, met daarnaast ook een 
speciale prijs voor de organisatoren 
van wijkquiz WitteWelWitteNie als 
groepering van het jaar. 

De wijkquiz van deze groep slaat 
bijzonder goed aan. Zo kwamen 
vanuit alle hoeken van Brandevoort 
bewoners naar het wijkhuis op za-
terdag 26 januari om het populaire 
WitteWelWitteNie quizboek op te 
halen. Een week later was het groot 
feest tijdens de prijsuitreiking waarbij 
volop plannen werden gemaakt voor 

komend jaar. Een gezellige feest-
sfeer werd ook gecreëerd tijdens 
de zeer succesvolle, uitverkochte 
zwetsavond en –middag op 9 en 
10 februari, gevolgd door weer een 
mooi carnavalsseizoen begin maart 
(hierover is meer te lezen verderop 
in deze editie van de Brandevoorter 
Courant). Ook de jaarlijkse tentoon-
stelling van Fotoclub Brandevoort 
was een mooi hoogtepunt waarbij 
de grote zaal in het wijkhuis voor 
enkele dagen was omgetoverd tot 
een heus fotomuseum.

Verduurzaming voorop
De plaatsing van LED-verlichting en 
bewegingsmelders stond al geruime 
tijd op het programma voor het 
wijkhuis, maar begin dit jaar was het 
dan eindelijk zo ver. De installatie is 
erg soepel verlopen en inmiddels is 
de klant gewend aan het ‘nieuwe’ 
licht en het personeel is afgeleerd 
om telkens de lichtknopjes aan- en 
uit te zetten. Over het algemeen een 
zeer positieve ontwikkeling voor het 
wijkhuis. 

Door vele wijkbewoners is gevraagd 
of het wijkhuis ook ruimte beschik-
baar stelt voor eigen feestjes, zoals 
een klassenfuif of een tienerfeest. 
Het bestuur heeft hierop positief 
gereageerd en stelt de ruimte Beach 
House beschikbaar als er geen 
andere activiteiten zijn. Voor vragen 
kunnen mensen terecht bij beheer-
der Jan Damen.

Het programma voor de 
komende maanden
Op zaterdag 27 april staat, tradi-
tiegetrouw, Koningsdag rondom 
het wijkhuis op het plan. Rond 10 

uur ’s ochtends start de versierde 
fietsenoptocht, met een kans op 
mooie prijzen, gevolgd door de kin-
dervrijmarkt op het schoolplein en 
optredens van, onder andere, Bal-
letstudio Brandevoort, DéDé dance 
ballet en Movement Studios. Op 25 
mei organiseert wijkbewoner Albert 
Woudstra een benefietavond in het 
wijkhuis om geld in te zamelen voor 
een fietstocht tegen kinderkanker, 
in samenwerking met Kika. Hierover 
leest u verder in deze editie van de 
Brandevoorter Courant meer.

Op de laatste vrijdag van de maan-
den januari, februari, maart, april, 
mei, september, oktober en novem-
ber wordt Friday Afternoon with 
Family & Friends (FAFF) georga-
niseerd. In juni, juli, augustus en 
december is er geen FAFF door 
vakanties en kerst. Het thema wordt 
telkens bekend gemaakt in de voor-
afgaande maand. Sluit u ook aan in 
april of mei? 

Samen aan de slag
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 een 
activiteit organiseren of heb je leuke 
ideeën, meld je dan bij onze beheer-
der Jan Damen, via 
beheerder@brandpunt.info, of 
telefoonnummer 0492-432013 of 
06-28589947.

Houd alle activiteiten van wijkhuis 
‘t BrandPunt bij op onze website 
www.brandpunt.info. n 

tekst: Jody Hoekstra

foto Rianne van Lierop

Nieuws van wijkhuis
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Graag nodigen wij u uit voor onze 2e golfdag
Groot Gulbergen Open op 29 juni 2019.

Deze speciale golfdag is  
tot stand gekomen door 
een unieke samenwerking 
tussen Golf de Gulbergen  
en haar diverse sponsoren.

Wij willen u sportief en culinair laten genieten op 

de prachtige 18 holes Libellen- en Sprookjesbaan 

en de 9 holes Old Course van De Gulbergen in 

Mierlo. Op de verschillende holes van de Libellen- 

en Sprookjesbaan staan sponsoren met een hapje 

en drankje. Op de Old Course ontvangt u een 

Goodybag. Met deze ingrediënten willen wij er een 

onvergetelijke dag van maken.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door uiterlijk voor 14 juni 

een e-mail te sturen naar GGO@golfdegulbergen.nl

Bij de inschrijving graag uw naam, bedrijfsnaam      

en handicap vermelden. Ook vernemen wij graag 

uw eventuele dieetwensen. Mocht u verhinderd 

zijn vinden wij het ook fijn om even een reactie            

te krijgen.

Kosten € 57,50 (leden Gulbergen € 50,-)*

Wat mag u hiervoor verwachten:

• Greenfee voor 18 holes

• Koffie/thee luxe vlaai bij binnenkomst

• Uitgebreid saté buffet & live muziek

• Diverse versnaperingen op de baan

* Old Course € 45,- (leden Gulbergen € 40,-)

Programma Libellen/Sprookjebaan 18-holes

10.30 uur Ontvangst met koffie/thee luxe vlaai

11.30 uur  Welkomstwoord en uitleg

12.00 uur Start shotgun op de 18 holes

 Libellen/Sprookjebaan.   

17.30 uur  Binnenkomst, omkleden en tijd voor 

 een drankje

18.30 uur Prijsuitreiking

19.00 uur Uitgebreid saté buffet met live muziek

Programma Old Course  9-holes

14.00 uur Ontvangst met koffie/thee luxe vlaai

14.15 uur  Welkomstwoord en uitleg

15.00 uur Start shotgun op de 9 holes Old Course

17.30 uur  Binnenkomst, omkleden en tijd voor 

 een drankje

18.30 uur Prijsuitreiking

19.00 uur Uitgebreid saté buffet met live muziek

Indien u in het bezit bent van een geldig 

golfvaardigheidsbewijs kunt u deelnemen aan de

shotgunwedstrijd. We hebben hiervoor verschillende 

categorieën.

Cat. A   -  Hcp tot 12             Libellen- en Sprookjesbaan

Cat. B   -  Hcp 12,1 tot 36   Libellen- en Sprookjesbaan

Cat. C   -  Hcp 36.1 >             Libellen- en Sprookjesbaan

Cat. D   -  Open 9 holes Stableford                Old Course

Natuurlijk maakt u weer kans op prachtige prijzen.

Heiderschoor 26 • 5731 RG Mierlo
(navigatie - Baroniehei) • 0492 - 59 24 55

GGO@golfdegulbergen.n
www.golfdegulbergen.nl
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Update van de wijkraad

Zes-minuten zone in 
Brandevoort een feit
Dit is een gebied waarin er binnen 
zes minuten een burgerhulpverlener 
ter plaatse is bij een hartstilstand. 
Een groepje gedreven Brandevoor-
ters is destijds aan de slag gegaan 
om dit op te zetten en nu is het 
een feit. Zie het artikel over de AED 
elders in de courant.

Bomenkap & hondenpoep
Tussen de gemeente van Helmond 
en bewoners van Brandevoort is 
er veel discussie geweest over de 
bomenkap in de wijk. Op Facebook 
las u hoe verrast bewoners wa-
ren door de bomenkap, waarbij in 
sommige straten zelfs alle bomen 
waren verwijderd. De wijkraad heeft 
dit destijds opgepakt en gesprek-
ken gevoerd met de gemeente en 
wethouder. Hierop is een aantal 
infoavonden georganiseerd. In-
middels is er een nieuw plan om 
samen met bewoners gedeeltelijk 
nieuwe bomen in de wijk terug te 
plaatsen.

Te weinig bomen, maar teveel hon-
denpoep. Tussen 6 mei en 2 juni 
zal er een hondenpoepcampagne 
plaatsvinden. Onderdeel van de 
campagne is het plaatsen van extra 
bordjes op bekende overlastloca-
ties en met extra controles. Ook in 
de eco-zone komt er aandacht voor 
het netjes opruimen van honden-
poep.

Vele handen maken licht 
werk
De twee nieuwe bestuursleden, Jur 
Dijstelblom en Eric Hendrickx gaan 
met extra energie aan de slag voor 
de wijk. “Ik wil graag wonen in een 
prettige en veilige wijk. Het minste 

wat ik daaraan kan doen is een 
eigen bijdrage leveren: Verbeter de 
wereld, begin bij jezelf”, geeft Jur 
aan. “Ik ben lid geworden van de 
wijkraad, omdat ik een bijdrage wil 
leveren aan het woongenot in een 
dynamische wijk als Brandevoort”, 
vult Eric aan. “Het is hier fantas-
tisch wonen en met alle ontwikke-
lingen moeten we samen proberen 
dit woongenot te behouden en 
waar mogelijk zelfs nog verder te 
vergroten.” 

Heb je als inwoner van Brandevoort 
ideeën of wil je mogelijk een project 
opstarten wat bij kan dragen aan 
de leefbaarheid of veiligheid in de 
wijk, neem dan gerust contact op 
via wijkraad.secretaris@brande-
voort.org. Daarnaast is de Jeugd-
wijkraad actief op zoek naar nieuwe 
leden. Neem dan contact op via 
wynona@jeugdbrandevoort.nl. 

Wat staat er op de planning?
- Buurtpreventie De Veste, Hoe-
 ves en Erven zijn samengevoegd 
 tot een groot team dat zich in 
 gaat zetten voor de veiligheid en 
 leefbaarheid in de gehele wijk. 
 Wilt u meedoen, meldt u aan bij 
 wijkraad.voorzitter@brandevoort.
 org. 

- In april 2019 is de volgende grote 
 netwerkbijeenkomst voor profes-
 sionals in Brandevoort.

- De wijkraad is druk bezig met 
 meerdere partners om de Plaet-
 se levendiger en groener te ma-
 ken. Een project dat nog op gang 
 moet komen, maar één ding is 
 duidelijk: stenen eruit, groen
 erin! n

tekst: Jody Hoekstra

foto: Vincent Knoops

In 2018 bestond het bestuur van de wijkraad Brandevoort uit slechts drie leden: 
Lex van Gennip – voorzitter, Henk Noort – penningmeester en Mark Mansveld – secretaris. 

Door deze beperkte capaciteit zijn er te veel zaken blijven liggen. Het nieuwe jaar is echter positief 
begonnen, want de wijkraad is inmiddels twee leden sterker: Jur Dijstelblom en Eric Hendrickx. 

Met de toetreding van beide heren, in combinatie met een aantal Jeugdwijkraad leden, 
pakken we nieuwe mooie projecten op, zoals onze voorlichting naar de wijk via de Courant!
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categorieën.
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Mary-Ann Bosman
door eten verbinden

Geboren in Den Helder, op haar 
tweede verhuisd naar Texas, vanwege 
het werk van haar vader als lucht-
machtmilitair. Na een jaar verhuist 
het gezin via Dorst naar Blomberg in 
Duitsland. In Blomberg is het gezin 
jaren blijven wonen, vond Mary-Ann 
de liefde bij Fons Bosman en stichtte 
ze samen met hem een eigen gezin. 
Jaren later verhuisden ze naar de 
binnenstad van Helmond om zich 
vervolgens in 2000 te vestigen in 
Brandevoort. Ze hebben het hier na 
al die jaren nog steeds enorm naar 
hun zin en ze draagt de wijk een 
groot warm hart toe.
Wijkgenoten kunnen dit terugzien 
aan alle activiteiten, die ze doet in 
’t BrandPunt.

Thuiszitten is niets voor 
Mary-Ann
14 jaar geleden kreeg Mary-Ann 
lichamelijke klachten. Het duurde 
een hele poos voordat duidelijk 
werd dat Mary-Ann Parkinson 
heeft. Terwijl ze in de ziektewet zat, 
spraken Fons en zij over zaken die 
nog wel zouden kunnen, thuiszitten 
is tenslotte niets voor Mary-Ann. 
En zo kwam het dat ze even later 
mee stond stoelen uit te pakken en 
bardiensten ging draaien in het net 
geopende wijkhuis ‘t BrandPunt. 
Ondanks de diagnose heeft Mary-
Ann een aantal jaren op contract 
gewerkt. Zij heeft verantwoordelijk-
heid genomen voor beheer en ca-
tering. Toen heeft zij onder andere 
veel voorkomende werkzaamheden 
opgepakt zoals bardiensten. Na een 
paar jaar ging het fysiek nog minder 
goed en heeft ze haar contract 
terug moeten geven. Desondanks 
staat zij nu als vrijwilligster vele 
uren per week klaar voor ’t Brand-
Punt, al is dat natuurlijk in haar 
eigen tempo.

Koken in de praktijk geleerd
Mary-Ann heeft vroeger ruim 15 jaar 
in de horeca gewerkt. Het koken 
heeft ze in de praktijk geleerd. Dit 
alles was voldoende reden voor 

Mary-Ann om zich helemaal in te 
gaan zetten voor ’t BrandPunt. “Op 
deze manier geef ik iets terug voor 
de uitkering die ik krijg”. Dat is ook 
de reden dat juist zij de prijs ‘Bran-
devoorter van het jaar’ heeft gewon-
nen.
Ondanks dat haar lichaam niet 
altijd meewerkt, kan ze toch door 
de juiste planning van haar dagen 
allerlei evenementen en activiteiten 
ontplooien. Sterker nog, Mary-Ann 
is er van overtuigd dat haar bezig-
heden ertoe leiden dat ze zo actief 
kan blijven. Mary-Ann heeft aan 
den lijve ondervonden dat je tot 
meer in staat bent dan je denkt. 
En natuurlijk krijgt ze hulp van vele 
vrijwilligers die haar steunen en hel-
pen. FAFF, eten bereiden met Kerst, 
Pasen, zelfs voor grote buffetten 
draait ze, samen met haar ploegje 
enthousiaste kookvriendinnen, haar 
hand niet om. Ook de inkoop voor 
’t BrandPunt neemt ze nog steeds 
voor haar rekening. Het eetcafé voor 
de ouderen heeft ze jaren samen 
met haar vaste “kookmaatje” Marja 
en de vaste vrijwilligers gedaan. 
Daar heeft ze zeer dierbare herin-
neringen aan. Tot haar grote verdriet 
heeft ze van Marja afscheid moeten 
nemen, omdat Marja onverwacht 
overleed; ze mist haar nog steeds.

Vrijwilligerswerk geeft heel 
veel voldoening
Mary-Ann is er van overtuigd dat, 
als iedereen 1 of 2 uurtjes vrijwil-
ligerswerk zou doen, de wijk er 
heel anders uit zou zien. Daarbij 
geeft het werk voldoening, je leert 
mensen erdoor kennen, je begrijpt 
mensen beter. Het vormt je. En 
daar is ook weer de twinkeling in 
haar ogen. Mary-Ann geeft aan dat 
door de Parkinson haar gezichtsuit-
drukking wat meer star wordt, maar 
dat ze een vrolijk mens is, nu meer 
dan als ze dit werk niet zou doen. 
Ze legt geen nadruk op de ziekte, ze 
is blij dat ze anderen blij kan maken 
met wat ze doet. En ze wil ook heel 
graag iedereen bedanken die haar 
helpt te doen wat ze doet. Zonder 
hen zou het echt niet kunnen.

Het geld dat aan de prijs verbon-
den is, gaat naar de speelhoek in 
‘t BrandPunt. Er is daarbij rekening 
gehouden met kinderen van alle 
leeftijden. En daar wordt nu al 
enthousiast gebruik van gemaakt. 
Mary-Ann nodigt iedereen uit om 
te komen kijken naar de krokodil! n

tekst: Emmely Plas

foto: Rianne van Lierop

Mary-Ann Bosman is Brandevoorter van het jaar 2018. 
Een vrouw met een twinkeling in haar ogen die verraadt hoe positief zij in het leven staat.
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Jet Uijen
ondernemer in hart en nieren

Jet is bevlogen als het gaat om 
alles wat samenhangt met het 
winkelgebied in Brandevoort. Haar 
werkzaamheden voor het winkel-
centrum omvatten bijna net zoveel 
als de inspanningen voor haar 
kledingzaak Boutique4More. Ze 
neemt deel aan winkelcentrum ge-
relateerde werkgroepen, samen met 
de wijkraad en wethouders en or-
ganiseert evenementen in en rond 
het winkelgebied. Dit doet Jet niet 
alleen als ondernemer, maar ook 
als wijkbewoner. Jet geeft aan: “Een 
levend winkelcentrum is zo belang-
rijk voor de wijk. Voor persoonlijke 
contacten, het elkaar ontmoeten, 
de sociale cohesie, ook daarvoor 
is een winkelcentrum belangrijk. 
Uiteraard hoop ik dat mensen zich 
dat realiseren. Winkeliers hebben 
tenslotte de inwoners van de wijk 
nodig voor hun voortbestaan”.

Brandnewwoman
Jet is daarnaast initiatiefnemer en 

kartrekker van ‘Brandnewoman’. Dit 
is een jaarlijks evenement waarbij 
een team van ondernemers een 
dame uit onze wijk die het nodig 
heeft en verdient, een onvergetelijke 
dag bezorgt. “Ja, daar is ze wel trots 
op, maar zegt ze, “ik doe het niet 
alleen, alle deelnemende onder-
nemers verdienen daarvoor een 
pluim.”
Graag en goed organiseren zit Jet 
in het bloed. In de jaren voordat 
ze met de winkel begon heeft ze 
functies vervuld als projectleider in 
de evenementenbranche of als di-
rectiesecretaresse en ze had daarin 
een behoorlijke verantwoordelijk-
heid. Ze is een echte Truus de mier, 
houdt wel van wat reuring.
Jet woont al jaren met heel veel 
plezier in de wijk en maakt zich ook 
mede daarom sterk voor de leef-
baarheid in de wijk. 
Naast de vele activiteiten als on-
dernemer is er thuis ruimte om tot 
rust te komen met haar man Joep 

en de hond. Al zijn dat spaarzame 
uren. 
Haar man is degene die haar tien 
jaar geleden een zetje gaf om haar 
eigen zaak te beginnen. Samen met 
hem en vrienden hebben ze zelf de 
winkel helemaal gemaakt tot wat hij 
nu is.

De jeugd heeft de toekomst
Het door de organisatie van de 
Brandevoorter van het Jaar ter 
beschikking gestelde bedrag dat 
besteedt mag worden aan een 
vrijwilligersorganisatie in onze wijk, 
geeft Jet aan de scouting van 
Brandevoort. Jet vindt: “Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst en 
daar moeten we zuinig op zijn”. Jet 
is nog in overleg met de scouting 
waar ze het geld aan gaan beste-
den, maar dat het goed terecht 
komt is zeker. n

tekst: Emmely Plas

foto: Rianne van Lierop

Dit jaar kon de jury van de Brandevoorter van het jaar niet goed kiezen. Alle reden om daarom twee 
evenwaardige mensen uit de wijk te onderscheiden. Naast Mary-Ann is het Jet geworden. 
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Kies voor een kwalitatieve behandeling die past bij u voor een lang resultaat.

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

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

Wij hebben ook behandelervaring met patiënten met orthodontische apparatuur, 

kinderen van alle leeftijden, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

U kunt zonder doorverwijzing een afspraak maken.

Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn gespecialiseerd in 

en het behandelen van:

• Gevoelige tanden

• Terugtrekkend tandvlees

• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande 

   tanden en kiezen)

• Sealen (kinderen)

• Bloedend tandvlees

• Halitose (slechte adem)

• Fluoride behandeling

• Preventieve mondzorg

• Screening

• Voorlichting geven
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Over WitteWelWitteNie!
De Monopoly editie

Net als het voorgaande jaar had 
de organisatie de quiz aan een 
bepaald thema verbonden. Middels 
een kort filmpje via social media 
werd dit bekend gemaakt. Niet veel 
later konden deelnemende teams 
alvast in actie komen tijdens een 
vooropdracht: “Zoveel mogelijk 
foto’s maken waarop een teamlid 
in 1 van de welbekende Monopoly-
straten zichtbaar is”. Uit de reacties 
op de vooropdracht (een kleine 
800 foto’s werden gedeeld) bleek 
dat Brandevoort er helemaal klaar 
voor was.
Wat we niet moeten vergeten is 
dat de sponsoren deze quiz ook 
mogelijk maken en er in de vorm 
van sponsorvragen ook iets moois 
voor terug krijgen. Dit jaar zelfs 
met stickers op het monopoly-
bord. Daarnaast niet te vergeten 
de samenwerking met de Stichting 
Brandevoort in actie, alle vrijwil-
ligers van ‘t BrandPunt en CV de 
Brandeliers. Rooijakkers Party & 
Events en Robin Janssens van 
Amplify zijn degene die zorgen voor 
de fantastische feestavond.

Quizboek
Zaterdag 26 januari jl. was het dan 
zo ver: 78 teamcaptains ston-
den om klokslag 18.30 uur voor 
de deuren van de grote zaal in ‘t 
BrandPunt klaar om het quizboek 

in ontvangst te nemen. Daarna als 
een malle terug richting de gekozen 
quizlocatie om daar samen met 
vrienden, straatgenoten, familie en 
sportmaatjes een doldwaze avond 
te beleven aan de hand van de op-
drachten in het 68 pagina’s tellende 
quizboek. Naast de gebruikelijke 
vragen waren er ook dit jaar weer 
een behoorlijk aantal buitenop-
drachten: een bootcamp parcours, 
het verwisselen van een autoband 
onder de markante Markthal, een 
treinreis inclusief quizelement 
langs alle Helmondse stations, een 
limousinerit in galakleding door de 
wijk, een heuse ‘battle’ met andere 
teams in een opblaasbare ‘Fortnite’ 
lasergame-arena en aan het eind 
van de avond ‘De Grote Goet Of 
Vout Quiz’ waar een kleine 80 fout 
geklede deelnemers een laatste 
poging deden nog wat punten bij 
elkaar te sprokkelen.

Monopoly-bord 
Behalve een quizboek kregen de 
teams dit jaar ook een heus Mono-
poly-bord mee waarbij het de be-
doeling was dit vol te plakken met 
Brandevoortse straatstickers. Deze 
waren voor een deel te vinden in 
het startpakket en men kon verder 
in de loop van de avond deze ver-
dienen bij de diverse opdrachten. 
Daarnaast had de organisatie spe-

ciaal voor deze avond een nieuwe 
valuta genaamd ‘Wittes’ in roulatie 
gebracht welke de deelnemers kon-
den gebruiken om stickerpakketten 
te kopen. Afgaande op de drukke 
avond die bankdirecteur Kenny 
Tellen heeft gehad, en de levendige 
ruilhandel die in ’t BrandPunt en de 
limousine plaatsvond, was het doel 
van de quizavond bereikt: wijkbe-
woners samenbrengen door middel 
van een uitdagende quiz. Toen om 
klokslag 23:30 uur de deuren van 
de grote zaal in ‘t BrandPunt dicht-
gingen, stonden er keurig netjes 
78 quizboxen op het podium, klaar 
voor controle. 

Feestavond
Exact een week na de quizavond 
maakte de organisatie in de gym-
zaal naast ’t BrandPunt de winnaar 
van de WitteWelWitteNie-quiz 
bekend. Onder muzikale begelei-
ding van de band Millstreet en DJ 
Anthony van Sound4All beleefden 
zo’n 850 deelnemers een spette-
rende feestavond en begon gedu-
rende de avond langzaam maar 
zeker het aftellen richting de uitein-
delijke eindwinnaar. Onder het ge-
not van een drankje, de organisatie 
had dit jaar voor een heuse cock-
tailbar gezorgd, waagden steeds 
meer feestvierders zich op de dans-
vloer en rond middernacht werd de 
top drie bekend gemaakt. Uitein-
delijk bleek dat team ‘Bootcamp 
Brandevoort’ de meeste punten 
had vergaard en nam zij, onder luid 
applaus, de WitteWelWitteNie wis-
seltrofee en een cheque ter waarde 
van 500 euro in ontvangst. Zij 
mogen zich een jaar lang Brande-
voorts Beste Quizteam noemen. De 
tweede plek was voor team ‘Witte 
Tonnie’ en team ‘Witteniewittewel-
wittenogniks’ ging met de derde 
prijs naar huis. Na de prijsuitreiking 
feestten de groepen nog even flink 
door en kwam er een einde aan 
een wederom fantastisch verlopen 
WitteWelWitteNie-editie.

tekst: Emmely Plas

foto: Vincent Knoops
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Wethouder
besturen op de pof

Harrie van Dijk is gedreven door 
zijn vroegere ervaring dat zorg 
voor anderen het belangrijkste is 
om voor te leven. Toegankelijk-
heid, open staan voor de ander, in 
gezelligheid elkaar ontmoeten zijn 
elementen van zijn vroegere leven. 
Zijn ouders hadden een kruide-
nierszaak in het Haagje. Veel men-
sen kochten daar op de pof. En dat 
was goed en vertrouwd, ook al wis-
ten zijn ouders dat uiteindelijk niet 
iedereen het pofbriefje kon betalen.. 
Zorgen voor elkaar en opkomen 
voor mensen die het extra nodig 
hebben. Deze ervaringen motive-
ren hem om praktijk en basis dicht 
bij elkaar te zoeken. Hij vindt het 
belangrijk om te zijn bij momenten 
van uitvoering van wat mensen 
doen. Niet erboven staan en van 
de andere kant leiding geven, maar 
aansluiten bij wat er gebeurt en 
daarvan leren en eventueel sturen. 
Maar vooral openstaan voor feed-
back en luisteren naar wat er om je 
heen aan de hand is.

Bestuur en basis dicht bij 
elkaar
Harrie van Dijk is 58 jaar en sinds 
mei 2018 geïnstalleerd als wet-
houder. Ondanks het feit dat hij 
zich nu met hart en ziel inzet voor 
deze taak, beleeft hij nog regelma-
tig de tijd dat hij bij het onderwijs 
betrokken was. De portefeuille van 
de wethouder is zorg en welzijn, 
wijken, sport, personeel en or-
ganisatie. Min of meer zijn hele 
arbeidzame leven staat onderwijs 
en vooral basisonderwijs centraal 
in zijn bezigheden. Dit is immers 
de plek om gemakkelijk en direct 
met mensen in contact te zijn en 
daarvoor iets te betekenen. Door 
een mening te geven hoe je het 
beste met onderwijs kan omgaan, 
komt Harrie in aanraking met de 
bestuurlijke kant van het onderwijs. 
En van het een komt het ander. Op 
het moment dat zijn politieke partij 
‘Lokaal sterk’ door een fusie zich 
profileert neemt hij meer en meer 
politieke en bestuurlijke verantwoor-
delijkheden op zich. Vroeger, toen 

hij nog in ’t Haagje en de Annawijk 
woonde, was hij geraakt door het 
vertrouwen dat mensen aan elkaar 
gaven door op de pof met elkaar 
om te gaan. Dit vertrouwen en de 
inclusiviteit dat het allemaal goed 
komt, is zijn drijfveer om te bestu-
ren, dicht bij de basis en de inwo-
ner waar het om gaat. En vooral 
ook met het oog voor de directe 
omgeving. Er hoeven geen grote 
bestuurlijke kaders te zijn, het beste 
is om meteen naar oplossingen te 
zoeken en je open te stellen voor 
zaken die er toe doen. Zo gaat Har-
rie van Dijk eerst naar de nieuwe 
drempel bij de grote zaal kijken van 
het wijkcentrum ’t BrandPunt als hij 
binnen komt voor ons interview. Hij 
had beloofd dat de toegankelijkheid 
van ’t BrandPunt beter moest wor-
den. Oplossingsgericht handelen 
van Harrie leidt er toe dat er snel 
een andere drempel beschikbaar is 
en geplaatst. En binnen een korte 
tijd is het nu gelukt om de toegan-
kelijkheid van het wijkhuis een stuk 
beter te maken. De wethouder wil 
voor de wijkbewoners een steun-
punt zijn voor allerlei zaken die het 
wijkbelang aangaan. Eens in de 
twee maanden houdt de wethou-
der spreekuur in het wijkcentrum 
tussen half acht en half negen 
of langer als het moet. Op deze 
manier wil hij direct toegankelijk zijn 
voor iedereen.

Brainport Smart District 
Dat is ook zijn boodschap voor 
de wijk Brandevoort als wij hem 
vragen wat hij kan betekenen als 
wijkwethouder. Hij wil direct bereik-
baar zijn voor de bewoners van de 
wijk. Voor hem is het is een wijk 
in beweging en mag, wat Harrie 
betreft, een blauwdruk zijn voor 
de rest van Helmond. Er is goede 
participatie van een groot deel van 
de bewoners. Ook al lijkt dit maar 
een kleine groep van de bewoners, 
toch straalt Brandevoort een leven-
dige sfeer uit. De evenementen die 
breed bekend zijn en veel mensen 
trekken, zijn een voorbeeld voor het 
feit dat bewoners samen veel tot 

stand kunnen brengen  in een wijk. 
Ook is hij van mening dat het goed 
zou zijn dat er een breder draagvlak 
zou komen, maar hij vertrouwt erop 
dat dat goed zal komen. Zo ook is 
hij van mening dat de diversiteit in 
de wijk goed is, ook al zou er een 
oordeel bestaan dat er vooral rijkere 
en meer opgeleide mensen uit Hel-
mond en de regio zouden wonen. 
“Dit valt erg mee”, is Harrie van Dijk 
van mening.

Zeker met de komst van de nieuwe 
wijk, Brainport Smart District, in het 
gebied van De Marke aan de an-
dere kant van de spoorlijn zal deze 
zogenaamde elitaire samenstelling 
zeker niet meer gelden. De slimme 
wijk moet een sterk gemêleerde 
woonplek worden, waarin een grote 
diversiteit aan mensen komt te wo-
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nen. Naast de innovatieve aspecten 
gaat het om een sociaal sterk op 
elkaar betrokken groep mensen. Zij 
zouden het liefst nog dit jaar hun 
woning daar neerzetten. 

Het college verwacht veel van deze 
slimme wijk, een wijk die met een 
groot draagvlak tot stand komt.

Het afvalbuizentraject 
Dit geplande traject is een groot 
zorgtraject voor zowel de wethou-
der als voor het hele bestuurscol-
lege. Samen met 13 andere ge-
meenten vormt gemeente Helmond 
een blok om dit traject tegen te 
gaan houden. Via allerlei lobbyrou-
tes zou er druk op het ministerie 
van Binnenlandse zaken moeten 
komen en blijven, totdat dit traject 
is stopgezet. Dat het college dit erg 
belangrijk vindt, blijkt onder meer 
uit het feit dat collega wethouder 
Gaby van den Waardenburg per-
soonlijk op bezoek gaat bij de direc-
teur generaal van dit ministerie om 
de zaak aan te kaarten. De Provin-
cie Noord Brabant, de gemeenten 
Nederweert, Laarbeek, Helmond, 
Someren, Nuenen, Geldrop-Mierlo 

en Maasgouw hebben gezamenlijk 
een brandbrief geschreven aan het 
ministerie, waarin de onaanvaard-
baarheid van dit tracé aan de orde 
komt. De komende maanden zijn 
cruciaal om te voorkomen dat het 
traject doorgaat. De wijkwethou-
der verzekert nog een keer aan de 
wijk dat het college er alles aan zal 
doen om het afvalbuizen traject te 
verhinderen. Uiteindelijk echter blijft 
het een verantwoordelijkheid van 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken.

De kunstgrasvelden
Ook in Brandevoort is de discus-
sie nog gaande over de vulling 
van deze velden. De podiumavond 
van 15 januari jl. waar dit onder-
werp vanuit diverse kanten en met 
verschillende belangengroepen 
besproken is, heeft een breder 
perspectief op de problematiek 
opgeleverd. Het college zal rond 
maart - april een voorstel met 
daarin verschillende uitgewerkte 
scenario’s aan de raad voorleg-
gen. De raad zal hier een uit-
spraak over doen en daar zal het 
college zich aan houden. Welke 

richting het op gaat is nu nog niet 
duidelijk. 

De boodschap aan de wijk
Brandevoort is een levendige wijk. 
Het is aangenaam om de wijk bin-
nen te komen en het wijkcentrum 
en andere knooppunten van acti-
viteit tegen te komen. Vrijwilligers-
werk is hier opvallend en hartver-
warmend. “Dit moet zo blijven en 
het is mij veel waard om deze steun 
en gedrevenheid van vrijwilligers in 
stand te houden!” Brandevoort is 
in deze zin uniek en een bijzondere 
wijk om als wethouder te mogen 
optreden. Hier is het niet moeilijk 
om mijn eigen gedrevenheid vorm 
te geven: dicht bij de basis blijven 
en in contact met de bewoners 
als bestuurder aanwezig te zijn op 
momenten dat het nodig is. n

tekst: Emmely Plas, Giel Pollemans

foto: Vincent Knoops
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Brandevoorter Courant 
zoekt hulp

De redactie is nog steeds op zoek 
naar nieuwe leden die samen met 
een te kleine groep enthousiaste 
mensen het nieuws van de wijk 
maken.

• Brandevoort is een jonge wijk 
 van bijna 20 jaar oud
• Er gebeurt veel, maar te weinig 
 mensen berichten hierover.

• Door te vertellen en door activi-
 teiten met elkaar te delen, kan 
 de wijk beter op de kaart komen 
 te staan.

Graag blijven wij bestaan als 
Courant voor een wijk met ambitie. 
Op deze manier lukt het niet meer.
Slechts een paar mensen moeten 
nu voor een groep van meer dan 

10.000 mensen de nieuwsvoorzie-
ning verzorgen.

Wie meldt zich om te hel-
pen?
Informatie bij Giel Pollemans. 
E-mail: redactie@brandevoorter-
courant.nl

Telefoon: 06-41395293. n

Koningsdag 2019

Volgens traditie vieren wij dit jaar Koningsdag op 27 april in het centrum van Brandevoort op De Plaetse en het school-
plein van OBS Brandevoort. Kinderen en hun ouders zijn van harte welkom om aan te sluiten bij het programma tussen 
10:00 en 14:00 uur. 

Programma  
10:00 uur:  Opening door de wijkwethouder (we zingen samen het Wilhelmus en toosten met oranjebitter op de 
 gezondheid van Zijne Majesteit)
10:05 uur: Start versierde fietsenoptocht (kinderen zijn van harte uitgenodigd om met de mooist versierde 
 fiets gratis mee te doen. De eerste prijs is een pannenkoekenparty voor zes kinderen)
11:00 – 14:00 uur:  Kindervrijmarkt op het schoolplein (voor alle basisschoolkinderen gratis deelname)
11:00 – 14:00 uur: Optredens in het wijkhuis van Balletstudio Brandevoort en DéDé Dance ballet.
 
Het programma duurt tot ongeveer 14:00 uur, zodat ouders en kinderen daarna nog gezellig naar andere activiteiten in 
Helmond kunnen, zoals de Slingermarkt. Tot 27 april! n

foto: fotograaf SBIA
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Zij woont vanaf 2011 in Brandevoort 
en heeft nu een sterk gevoel om 
Brandevoort als uitvalsbasis voor 
juridisch handelen te nemen. Kim is 
35 jaar, getrouwd en moeder van 2 
kinderen. 

Brandevoort als ideale woon-
werkplaats
“Ik ben graag bezig met mijn gezin, 
familie en vrienden. Gezellig thuis, 
ergens naartoe, een hapje of een 
drankje”, geeft Kim aan. Twee an-
dere passies van haar zijn dansen 
en skiën. “Ik ben best een bezige bij. 
Daarom denk ik dat het onderne-
merschap goed bij mij past. Ik wil, 
nu ik meer flexibel ben, ook meer 
voor school gaan doen. Ik vind het 
leuk om betrokken te zijn bij de 
school waar onze dochter heen gaat 
(OBS Brandevoort). In het verleden 
ben ik een paar jaar lid en secre-
taris geweest van de cliëntenraad 
van het gezondheidscentrum in 
Brandevoort. Op deze manier heb 
ik de wijk en de mensen wat beter 
leren kennen. Ik kom oorspronkelijk 
niet uit Helmond maar uit Boxtel. 
Daar liggen mijn roots, kom daar 
nog steeds graag, maar ben inmid-
dels helemaal geïntegreerd in het 
“Brandevoortse”. Het is een jonge 
wijk waar veel mensen genegen zijn 
elkaar beter te leren kennen. Ik vind 
dat echt prima. Je voelt je daardoor 
snel thuis.”

Persoonlijke benadering en 
kwaliteit 
De afgelopen jaren heeft Kim voor 
haar werk op en neer gependeld 
tussen Brandevoort en Eindhoven. 
De stap om haar eigen kantoor te 
starten is spannend. “Ik heb 10 jaar 
gewerkt bij een advocatenkantoor 
in Eindhoven. Ik had het daar naar 
mijn zin maar het kriebelde om mijn 
eigen kantoor te starten. Wat ik wil 
is vanuit mijn professie mensen 
vanuit een persoonlijke benadering 
tegen een gunstig tarief kwalitatief 
goed juridisch werk leveren”, legt 
haar professionele houding uit. Kim 

staat zowel werkgevers als werkne-
mers bij. 

Ondernemen is een com-
plete handeling
Door zelfstandig te gaan werken kan 
zij alle facetten van het onderne-
men uitoefenen: zoals bijvoorbeeld 
de boekhouding en klantenwerving. 
“Ik zie het als een uitdaging om mijn 
kantoor draaiende te krijgen en te 
houden. ” Voordat Kim als onder-
nemer aan de slag wilde, vond zij 
dat zij eerst behoorlijk wat ervaring 
moest hebben. “Mensen betalen 
je, dus het moet goed zijn” is haar 
lijfspreuk. Nu, met 10 jaar profes-
sionele bagage is het een mooi 
moment om daadwerkelijk de stap 
te zetten. 
“Ik heb echt een passie voor het 
arbeidsrecht. Ik ben speciaal de 
rechtenstudie gaan doen om te 
kunnen gaan werken op dit gebied. 
Het is een rechtsgebied dat dicht bij 
mensen staat. Veel mensen krijgen 
er ooit mee te maken. Het leuke 
vindt zij ook de verschillende per-
spectieven. De ene keer zit je aan 
tafel met een werkgever en belicht je 
een kwestie vanuit de werkgever, de 
andere keer met een werknemer en 
belicht je het vanuit de werknemer.” 

Arbeids- en sociaal zeker-
heidsrecht
Kim richt zich op het arbeidsrecht 
en het daaraan grenzende sociale 
zekerheidsrecht. Dit gaat over onder-
werpen als ontslag, reorganisaties, 
arbeidsongeschiktheid en re-inte-
gratie, arbeidsconflicten, functione-
ringstrajecten, arbeidsvoorwaarden, 
concurrentie- en relatiebedingen, 
aansprakelijkheid, medezeggen-
schap, WW, ZW en WIA. 
“Binnen dit complexe rechtsgebied 
help ik mensen bij alle juridische 
kwesties die zij aan mij voorleg-
gen. Een kwestie is vaak niet zo 
zwart-wit als het lijkt, maatwerk 
is vereist en dat doe ik heel graag 
voor mijn cliënten. Mensen kunnen 
mij inschakelen voor alle gewenste 

werkzaamheden op het gebied van 
het arbeidsrecht en het daaraan ge-
relateerde sociale zekerheidsrecht.“ 
Het kan bijvoorbeeld gaan om 
advies, het voeren van onderhande-
lingen en procedures (rechtszaken), 
begeleiding bij reorganisaties, het 
opstellen van alle denkbare docu-
menten en brieven gerelateerd aan 
het arbeidsrecht of sociale zeker-
heidsrecht en om ondersteuning bij 
gesprekken. 

Advocatuur veronderstelt 
specialisme en netwerkcon-
tacten
Zoals gezegd heeft Kim de afgelo-
pen 10 jaar als advocaat arbeids-
recht gewerkt bij een advocaten-
kantoor in Eindhoven. Naast haar 
ervaring binnen dit rechtsgebied 
heeft zij een postacademische 
specialisatie arbeidsrecht gevolgd. 
Zij is aangesloten bij de landelijke 
Vereniging Arbeidsrecht Advocaten 
Nederland (VAAN) en draagt het 
keurmerk van deze vereniging. Ook 
is ze lid van de regionale vereni-
ging VAR (Vereniging Arbeidsrecht 
Advocaten Breda – ‘s-Hertogen-
bosch). 
“Als advocaat ga ik tot het uiterste 
voor een cliënt, zijn belang staat 
voorop” licht Kim haar werkwijze 
toe. In arbeidskwesties moet vaak 
snel actie worden ondernomen. Ik 
probeer mensen altijd snel te helpen 
en ga met ze in gesprek om de mo-
gelijkheden te bespreken. Het eerste 
kennismakingsgesprek is gratis. Een 
vergoeding voor advocaatkosten is 
overigens, wat particulieren betreft, in 
sommige gevallen onderdeel van een 
onderlinge regeling, waardoor men-
sen in een dergelijk geval vaak niets 
of alleen beperkte kosten kwijt zijn. 
Voor veel mensen is tijd schaars. 
Daarom komt Kim graag naar men-
sen toe. Graag tot ziens bij u of op 
het kantoor van Kim in Brandevoort.
www.kvbadvocatuur.nl n

Juridisch ondernemen 
binnen en buiten Brandevoort

tekst: Giel Pollemans

foto: Vincent Knoops

Op de eerste dag van haar nieuwe onderneming zit ik in het nog nieuw ogende kantoor aan huis 
bij Kim van Zanten- van Breugel. Zij heeft ervoor gekozen om als zelfstandige aan de slag te gaan. 

Het ondernemerschap an sich, eigen accenten leggen en haar eigen tijd kunnen indelen zijn 
overtuigende argumenten voor Kim.
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Heeft u vragen over de waarde van uw woning, of juist de toekomstige waarde van uw woning? 

Heeft u een verhuiswens, maar twijfelt u over verkoop en aankoop? 

Bel me, en dan kom ik graag bij u langs voor een vrijblijvend advies. 




Wist u ook dat ik van waarde kan zijn bij uw aankoopbeslissing? Dat ik u kan bijstaan, en u kan voorzien van 
advies. Daarnaast kan ik uw woning taxeren ten behoeve van uw financiering. 

Ik ben naast makelaar ook een gecertificeerd taxateur. Dit alles tegen zeer interessante tarieven.

Uw wijkspecialist:


Ruud Hesen

06 533 01 994

www.woonplezier.nl

Tel.: 0492 549 055

Vind ons ook op:ruud@woonplezier.nl
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Vrijwilligers zijn het
fundament onder de wijk

De Brandevoorter Courant zet dit fundament voor u op de kaart.

Buurttuin en wijkomroep

Buurttuin onderhoud
Henk van de Buurttuin kan al 
jarenlang zijn biologische ei kwijt in 
de tuin. Samen met Christ bouwen 
ze nu aan een groen en gezond 
Brandevoort. Officieel zou dat niet zo 
gemakkelijk zijn, maar door er in hun 
vrije tijd en met veel energie aan te 
werken komt er veel van de grond.

Omroep van de wijk zijn
Dit geldt ook voor de Brandevoorter 
Courantleden. Al 20 jaar lang schrij-
ven zij voor de wijk. Dat kost wel veel 
kruim, maar je komt dan ook ergens. 
Je kunt hierdoor, heel legitiem, allerlei 
mensen het hemd van het lijf vragen. 
Zo hebben bijvoorbeeld enige redac-
tieleden verschillende bewoners van 
Woonblok 25 bij het Hertogsveldje 
leren kennen. Door met mensen in 
gesprek te gaan en daarover verslag 
te doen komt de mens achter de 
geschiedenis plotseling tot leven.

Vrijwilligers dragen de wijk
In de wijk is een zogenaamde harde 
kern actief. Sommigen zetten zichzelf 
in, soms letterlijk dag en nacht, om 
evenementen voor de wijk te organi-
seren.
Door een scala van gebeurtenissen 
wordt op deze wijze het karakter van 
de wijk bepaald. Om maar enige 
voorbeelden te noemen: Dickens-
night , foodmarket, Kindervakantie 
week, Brave Run en de Brandevoor-
ter Dag. Het zijn allemaal activiteiten 
die Brandevoort maken tot de wijk 
zoals die nu is.

De mens achter de vrijwilliger
Voor de redactie van de BC is het 
belangrijk de groeperingen van de 
wijk in beeld te kunnen brengen. De 
komende uitgaven van de courant 
duiken we dieper in het leven van 
de vrijwilligers van de wijk. Wij wil-
len ontdekken wat vrijwilligers zoal 
ervaren en beleven bij de groepen en 
clubs waar ze zich voor inzetten.

Het doet iets met je
Het zou mooi zijn als we horen dat 
het vrijwilligerswerk de leefbaarheid 
in de wijk verdiept. Er komt dan ook 
die mooie persoonlijke kant van fijn 
wonen in zicht.
Voor de sportclubs en verenigingen 
zijn er overeenkomstige thematieken. 
Het is ons gelukt om niet alleen de 
beleidsmakers maar ook de uitvoer-
ders rond de tafel te krijgen en een 
gesprek te voeren. Wij zijn er trots op 
dat zoveel Brandevoorters in de weer 
zijn, hierover nadenken en ook uit-
stralen dat zij het hierdoor naar hun 
zin hebben. Velen van hen hopen dit 
nog jaren vol te kunnen houden.
Voor ons is deze waarneming niet al-
leen iets dat tot tevredenheid stemt, 
maar levert ons bovendien ook extra 
energie op.

Doe mee als vrijwilliger bij een door u 
gekozen groepering of club en ervaar 
hetzelfde als deze actieve bewoners 
en vrijwilligers. n

tekst: De redactie

Hoe beleven bewoners van Brandevoort hun lidmaatschap bij groeperingen? 
Is dat om iets terug te kunnen geven aan de gemeenschap of om het wijkbelang te dienen? 

In veel gevallen genieten deze vrijwilligers zelf ook van de groep waar ze bij horen. 
Vrijwilligerswerk vraagt dus niet alleen inzet van iemand maar je krijgt er zeker ook wat voor terug.

Vacature
Voorzitter Braverun

In 2018 is de eerste editie van 
De Braverun georganiseerd. Het 
bestuur van het Obstacle-run 
evenement uit Brandevoort heeft 
een aantal flinke kwaliteit- en 
groeidoelstellingen voor de run 
op 15 september 2019. Om deze 
doelstellingen te behalen is het 

bestuur op zoek naar een nieuwe 
voorzitter die het team leiding 
kan geven maar ook meewerkend 
voorman is in de vertegenwoor-
diging van het evenement, bij het 
bedrijfsleven van Helmond en 
omgeving.

Ben jij die man/vrouw die zijn/haar 
kwaliteiten wil omzetten in een bij-
drage aan dit fantastische regionale 
evenement in Brandevoort? 
Stuur dan een email naar 
info@braverun.nl of bel naar 
Remco Eikhout op 0641052044. n
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WitteWelWitteNie
Brandevoorter Groep van het jaar 2018

Ergens tussen het vertrek van 
Sinterklaas en het optuigen van de 
kerstboom, gedurende de meest 
hectische voorbereidingsweken van 
de 2019-editie, vernamen ze dat ze 
genomineerd waren voor ‘Brande-
voorter groep van het jaar 2018’: de 
organisatie van wijkquiz WitteWel-
WitteNie. Tijdens de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie in een goed gevuld wijk-
huis ’t BrandPunt mochten zij deze 
mooie prijs in ontvangst nemen. Op 
de oorkonde horend bij de titel staan 
de volgende woorden:

‘Deze ploeg enthousiastelingen begon 
drie jaar geleden met de eerste editie 
van de wijkquiz. Direct vanaf het begin 
deden zo’n tweeduizend mensen mee 
aan deze fantastische activiteit. Ploe-
gen werden samengesteld van diverse 
pluimage. Buren en wijkbewoners 
vonden elkaar in het oplossen van de 
diverse opdrachten. Mensen die elkaar 
niet eerder kenden in de wijk, kwamen 
samen om de opdrachten te vervullen. 
Daarmee heeft de organisatie voor een 
enorme verbinding in de wijk gezorgd.’

Enkele dagen na afloop van de prijs-
uitreiking van de 2019-editie spreek ik 
met Martijn Mol en Sander Borsten, 
2 van de in totaal 7 organisatoren van 
de wijkquiz, over het ontstaan van dit 
mooie Brandevoortse evenement en 
hun ervaringen tijdens de afgelopen 
wijkquiz.

Ontstaan
De groep kent haar oorsprong in het 
contact tussen Evi en Martijn Mol 
en Sander Borsten die al jaren vaste 
klant is in de kapsalon van Evi en 
haar vader. Samen spraken zij over 
de Nuenense dorpsquiz ‘HeeDoede-
Mee’ en werd besloten namens de 
kapsalon een team in te schrijven. 
Ook Sander’s partner Jessica Bak-
ker deed mee en na wat ronselwerk 
op het schoolplein sloot ook Gaubi 
Beijers zich aan. Met een groep van 
zo’n 20 man beleefden zij een hele 
leuke quizavond (hoewel het resul-
taat wat tegen viel) en tijdens de 
gesprekken erna vroegen zij zich af 
of dit evenement ook in Brandevoort 

een succes zou kunnen zijn. Andere 
wijkbewoners werden langs het voet-
balveld en op het schoolplein gepolst 
en zo ontstond door toevoeging van 
Hein Weijdema een gemotiveerde 
club mensen die besloten dit initiatief 
een kans te geven. 

Opstart van de organisatie
Maar waar te beginnen bij zo een 
enorme onderneming? Allereerst 
werd contact gezocht met de orga-
nisatie van de dorpsquiz in Nuenen 
waar men de nodige nuttige tips 
en aanknopingspunten kon geven. 
Daarna werden de uitgangspunten 
bepaald: Sociale cohesie bewerkstel-
ligen door wijkbewoners met en te-
gen elkaar te laten strijden door mid-
del van een uitdagende quiz waarbij 
men elkaar gedurende de quizavond 
tijdens diverse activiteiten tegen zou 
komen. Verder was duidelijk dat ze 
vanaf het eerste moment moesten 
knallen: Alles uit de kast en geen half 
werk, iets neerzetten waar Brande-
voort over na zou praten, zodat de 
quiz ook de volgende jaren levens-
vatbaar zou zijn. Streven daarbij was 
35 à 40 deelnemende teams om in 
de daaropvolgende edities door te 
groeien.

Uitbouw van de groep
Er werd contact gelegd met Stichting 
Brandevoort In Actie, ’t BrandPunt en 
diverse sponsoren en al snel bleek 
dat hun enthousiaste verhaal en 
plannen aansloegen. Deuren gingen 
open, sponsoren haakten aan en 
toezeggingen met betrekking tot het 
gebruik van bestaande faciliteiten 
werden gedaan. Vervolgens was het 
zaak de quiz onder de aandacht te 
brengen van de wijkbewoners: Door 
middel van filmpjes op social media, 
spandoeken, flyers (zelfs huis aan 
huis) werd iedereen op de hoogte 
gebracht van de grootse quizplan-
nen. 

Loon naar werken
Het resultaat van de inspanningen 
is bekend. Het eerste jaar waren 
er binnen 10 minuten na opening 
van de inschrijving om middernacht 

reeds 40 teams en groeide dit aantal 
de weken daarop uit tot een totaal 
aantal teams van 96. Ongekend en 
overweldigend! En ook de bijhorende 
feestavond met prijsuitreiking bleek 
in de smaak te vallen: Er werden 
voldoende kaartjes verkocht om de 
gymzaal om te toveren tot een fan-
tastisch mooie feestlocatie waar de 
deelnemers met elkaar een geweldig 
feest zouden vieren. 

De daaropvolgende edities stonden 
in het teken van door ontwikkelen: 
Verder bouwen op het succesvolle 
eerste jaar, leren van de beginners-
foutjes, het nog beter betrekken van 
sponsoren bij het evenement en het 
introduceren van een thema waar-
aan gedurende de quizavond allerlei 
opdrachten zouden worden opge-
hangen. Na een succesvol 2e jaar 
nam Jessica Bakker afscheid en wer-
den Michiel de Kort en Vicky Hen-
drix toegevoegd aan de organisatie. 
Nieuwe gezichten met een frisse blik 
op zaken, vol energie en trappelend 
om mee te doen. Het resultaat? Een 
geslaagde quizavond eind januari, 
geheel in het teken van Monopoly 
en een spetterend feest op de eerste 
zaterdag van februari.

Motivatie
‘Dat wij dit voor elkaar hebben gekre-
gen samen, dat is zo kicken!’ zeggen 
Sander en Martijn in koor. Maar wat 
bezielt deze mensen om een kleine 
300 uur per persoon per jaar in dit 
evenement te stoppen? Sander en 
Martijn: ‘De motivatie halen we uit de 
enthousiaste reacties die we krijgen 
op de avonden zelf, maar ook door 
het jaar heen. Dat we samen van 
niets iets weten te maken.’
‘Dat we een verbindende factor zijn 
in de wijk, daar genieten we van. Er 
komt steeds meer bekendheid voor 
het evenement en voor ons en er 
wordt ons veel gegund. Daar een 
onderdeel van mogen zijn. Dat geeft 
enorm veel voldoening. Het is een 
bak werk, maar het is zo gaaf als al-
les bij elkaar komt en klopt.’
Als de organisatoren een boodschap 
aan alle Brandevoorters mogen 
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geven dan is dat wel dat ze trots zijn 
op deze mooie wijk, die ondanks dat 
iedereen in feite van elders komt, 
toch zo’n sociale wijk is. Er wordt veel 
georganiseerd, en er zijn veel vrijwilli-
gers die dit allemaal mogelijk maken. 
En toch is er nog veel meer mogelijk. 
“Wie had nou verwacht dat een wijk-
quiz zo’n enorm succes zou zijn?” 
“Met carnaval moet de zaal toch ook 
gezellig vol te krijgen zijn?”
Daarom zouden wij nog meer men-
sen willen uitdagen om iets te doen 
voor de wijk. Er zijn relatief weinig 
vrijwilligers in de wijk, je ziet vaak de-
zelfde mensen die iets organiseren. 
Sander: “Doe iets, doe het samen. 
We wonen samen in een mooie wijk, 
en je krijgt er veel voor terug.” 

Waardering en vooruitblikken
En dan win je de prijs voor Brande-
voorter-groep van het jaar. Er wordt 
in de wijk zoveel georganiseerd, zo 
veel mooie evenementen die stuk 
voor stuk verdienen in het zonnetje 
gezet te worden. Dat men juist voor 
de organisatie van de wijkquiz heeft 
gekozen vinden ze een hele eer. Het 
geldbedrag dat hoort bij de prijs komt 
in elk geval terug naar de wijk mid-
dels de quiz van volgend jaar. De wijk 
hoort uiteraard welke mooie bestem-
ming dat is, maar de groep heeft 
door festiviteiten nog geen tijd gehad 
om daar al een knoop over door te 
hakken.
De quiz van volgend jaar staat ge-
pland op 25 januari 2020 en wordt er 

weer één vol diversiteit met aan-
dacht voor deelnemende kinderen, 
veel doe- én denkvragen zodat alle 
deelnemers zich erin kunnen vinden. 
De groep gaat ook evalueren middels 
een enquête zodat wederom gekeken 
wordt waar er ruimte is voor verbete-
ring zodat het volgend jaar ook weer 
een succes wordt. Mochten er men-
sen zijn die zich na het lezen van dit 
stuk geroepen voelen komend jaar 
een steentje bij te dragen aan dit 
mooie evenement, dan kunnen zij 
contact opnemen met de organisatie 
via info@wittewelwittenie.nl. n

tekst: Emmely Plas

foto: Vincent Knoops
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Sportclubs Brandevoort 
werken samen

Hoe oud is de vereniging 
en wat is de historie van de 
club?

SV Brandevoort
De vereniging is opgericht op 1 mei 
2008. Dat betekent dat we een jonge 
ambitieuze vereniging zijn die vanuit 
een sociale en sportieve behoefte in 
de wijk is opgezet. In 2018 hebben 
we ons 10-jarig jubileum gevierd.

HC Mierlo
Hockeyclub Mierlo is opgericht op 
31 december 1981 en in het seizoen 
82/83 is men begonnen met trainin-
gen aan junioren op diverse gras-
velden in de wijk. De wedstrijden op 
verschillende niveaus volgden al snel, 
waarbij gebruik werd gemaakt van de 
velden van hockeyclub Geldrop. In 
1984 zijn we verhuisd naar het sport-
park ’t Oudven, ons huidige complex. 
Daar hebben we beschikking over 
ons ‘eigen’ grasveld en clubhuis. 

TV Carolus
In 2016 hebben wij ons 40-jarig be-
staan gevierd. Het is geen toeval dat 
de tennisvereniging en de middel-
bare school dezelfde naam dragen 
(een vernoeming naar de heilige 
Carolus Borromeus, een kardinaal 
en aartsbisschop van Milaan). De 
tennisvereniging vindt zijn oorsprong 
in het Carolus Borromeus College 
en was hier onderdeel van. In 1975 
aanschouwde de tennisclub ‘Carolus’ 
het levenslicht, de vereniging werd 
aangesloten bij de KNLTB en vanaf 
1 april 1976 kon worden gestart met 
tennissen. Met de komst van de wijk 
Brandevoort is de vereniging verhuisd 
naar de nieuwe locatie waar de club 
nu nog steeds te vinden is.

 

Hoeveel senioren en junioren 
telt de vereniging en wat is 
het aandeel Brandevoorters?

SV Brandevoort
Momenteel zo’n 830 leden waarvan 
650 spelende leden. Deze zijn on-
derverdeeld in circa 115 senioren en 
535 jeugdleden. SVB heeft zo’n 180 
vrijwilligers. Ruim 80% van de leden 
woont in Brandevoort. 

HC Mierlo
Onze vereniging telt circa 820 leden 
waarvan 158 seniorleden. Van alle 
leden komt zo’n 65%, vooral de jong-
ste junioren, uit de wijk Brandevoort 
(Oud Mierlo). Inmiddels zien wij dat 
er ook een groeiend aantal leden uit 
de wijk Luchen komt.

TV Carolus
Heel wat Brandevoorters maar zeker 
ook tennissers uit Mierlo-Hout en 
andere delen van de stad tennissen 
bij TV Carolus. Het aantal volwas-
senen is ruim 600 en het aantal 
jeugdleden is bijna 300. Het aandeel 
Brandevoorters is ruim de helft van 
ons ledenbestand.

Wat is er veranderd binnen 
de vereniging sinds de komst 
van de wijk Brandevoort?

SV Brandevoort
Niets.

HC Mierlo
Door de ontwikkeling van de wijk 
Brandevoort is de vereniging sterk 
gegroeid en hebben we de beschik-
king over twee zand ingestrooide 
kunstgrasvelden en een semiwa-
terveld. Het huidige clubhuis en 
kleedaccommodatie is helaas niet 
meegegroeid met het aantal leden. 

We zijn daarom druk in gesprek met 
de gemeente Geldrop-Mierlo. 

TV Carolus
In 2001 opende ons tennispark op 
de grens van Mierlo-Hout en Bran-
devoort. Het mooie park en club-
huis had duidelijk een uitnodigend 
karakter, want binnen twee jaar tijd 
verdubbelde ons ledenaantal tot 
ongeveer 900 leden. Er bleek al snel 
behoefte aan meer baancapaciteit. In 
2018 is het tennispark daarom gere-
noveerd, met twee banen uitgebreid 
en zijn we met alle banen overge-
stapt naar gravel op verharding.

Wat is het aandeel coaches, 
trainers en vrijwilligers vanuit 
Brandevoort?

SV Brandevoort
In het huidige seizoen zijn er in totaal 
221 vrijwilligersfuncties welke worden 
vervuld door 180 vrijwilligers. Er zijn 
117 trainers/assistent trainers/leiders; 
28 scheidsrechters; 76 organisatiele-
den verspreid over accommodatie, 
bestuur, commissies (techniek, 
evenementen, sponsoring, toernooi, 
tucht, kleding, kas) en wedstrijdza-
ken.

HC Mierlo
Omdat er zoveel kinderen uit Bran-
devoort komen zien wij ook dat een 
groot deel van onze vrijwilligers ook 
uit Brandevoort komt. Ze pakken al-
lerlei zaken binnen de vereniging op, 
zoals het fluiten van wedstrijden, het 
trainen en coachen van junioren en 
ook bestuur- en commissietaken.

TV Carolus
Er zijn ongeveer 100 vrijwilligers ac-
tief, welke de vereniging laten bruisen 
van de activiteiten voor zowel jong 

De sportclubs in Brandevoort zijn belangrijk voor onze wijk. In de komende edities legt de Brande-
voorter Courant de focus op de sportclubs waar de meeste wijkbewoners actief zijn. In deze eerste 
editie hebben we drie clubs gevraagd zich aan u voor te stellen. Hoe is het allemaal begonnen, hoe 
groot is het aandeel Brandevoorters precies, en wat zijn het nou eigenlijk voor clubs? Een kijkje ach-

ter de schermen bij SV Brandevoort, HC Mierlo, en TV Carolus! 
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als oud. Onze toernooien zijn de 
grootste van de regio en met honder-
den deelnemers altijd vol. Ook onze 
leden uit Brandevoort pakken daar 
hun aandeel in, in het bestuur en de 
commissies is dat ongeveer 50%. 
Onze professionele trainers zijn van 
TopServe en onze leden kunnen bij 
hen terecht voor kwalitatief goede 
tennislessen.

Wat is de grootste uitdaging 
voor de club voor de komen-
de jaren?

SV Brandevoort
Sportieve huiskamer worden van de 
wijk Brandevoort.

HC Mierlo
Meer vrijwilligers en onze subsidies 
veilig stellen.

TV Carolus
Verduurzaming van ons park. Eind 
maart komen zonnepanelen op het 
dak, wordt ons clubhuis verder ver-
duurzaamt. Het krijgt een complete 
facelift en we zorgen voor veiligheid 
door de aanleg van een elektrische 
poort.

Staan er toernooien/evene-
menten gepland voor dit jaar?

SV Brandevoort
Op 1 juni een toernooi voor de JO-14 

en in het weekend van 16 en 17 juni 
een jeugdtoernooi voor allerlei leef-
tijden. Daarnaast staat er voor 22 en 
23 juni een weekendkamp voor de 
jeugd gepland in Someren.

HC Mierlo
De jaarlijkse Blauwe Kers toernooien. 
Daarnaast hebben we het familie-
toernooi.

TV Carolus
Open toernooien. Voor de senioren 
aan het einde van de zomervakantie 
of er net na. Onze jeugdtoernooien 
zijn in de winter en in de zomer. 
Half maart starten onze clubkampi-
oenschappen, aansluitend start de 
KNLTB competitie waaraan weer het 
maximum aantal teams deelneemt.

Wat gaat er goed binnen 
de vereniging en wat kan er 
beter?

SV Brandevoort
Het beleid is steeds meer gericht op 
het intern opleiden van kaderleden, 
zodat de uiteindelijke doelstelling 
van SVB “iedereen te laten sporten 
op zijn/ haar eigen niveau in een 
veilige omgeving” verder ingevuld kan 
worden.

HC Mierlo
We hopen dat het aantal jongeren 
komende jaren groeit, anders wordt 

het formeren van jongensteams erg 
moeilijk. 

TV Carolus
Verder verduurzamen van ons sport-
park.

Wilt u nog iets kwijt aan de 
lezers van de Brandevoorter 
Courant?
alleen HC Mierlo geeft hier antwoord op

HC Mierlo
Op zondagochtend hebben we 
een zeer goede hockeyschool waar 
kinderen vanaf 5 jaar aan deel kun-
nen nemen. Ieder kind kan hier met 
leeftijdsgenoten kennis maken met 
de hockeysport. Sticks kan men 
op de club lenen. Men moet zich 
vooraf inschrijven hiervoor via de 
website (lidmaatschap). Wij zijn altijd 
op zoek naar vrijwilligers, sponso-
ren, barpersoneel, scheidsrechters, 
nieuwe (jongens, senioren) leden!! 
Dus voor wie HC Mierlo een warm 
hart toedraagt, meld je bij onze 
verenigingsmanager door een mail te 
sturen naar manager@hcmierlo.nl. n

tekst: Jody Hoekstra en Stefan Verhallen

foto: TV Carolus
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Fotograferen van, voor en door allen bij 
Fotoclub Brandevoort

Al ongeveer 15 jaar heeft Brandevoort haar eigen fotoclub. Dit initiatief heeft geleid tot een groep 
van fotografen, waar liefhebbers van het fotograferen samen komen en hun passie met andere 

wijkbewoners kunnen delen. Nu zijn er 33 leden en elke week schiet de club talloze mooie plaatjes, 
zowel binnen als buiten Brandevoort. Na weer een succesvolle fototentoonstelling afgelopen maart in 
wijkhuis ’t BrandPunt (inmiddels een jaarlijkse traditie) kijkt de Fotoclub uit naar de rest van het jaar.

Fotoclub Brandevoort is in het najaar 
van 2004 gestart met hun activitei-
ten. Albert Ticheler en Cor Vitalis zijn 
de twee initiatiefnemers. De oproep 
in de Brandevoorter Courant leidde 
tot een eerste bijeenkomst met in 
totaal tien aanwezigen. De oprichting 
van de Fotoclub was een feit. Op 
25 januari 2008 volgt een formele 
status via een notariële akte. Door de 
jaren heen is het ledental uitgegroeid 
tot 40 leden. Het is een gemêleerd 
gezelschap van beginnend fotograaf 
tot geschoolde fotograaf van de 
fotovakschool. Het uiteindelijke doel 
van de vereniging is het technisch en 
esthetisch verbeteren van de kwaliteit 
van de foto’s die gemaakt zijn door 

vrije fotografen. Leden werken veel 
samen en helpen elkaar onder het 
motto ‘van, voor en door allen.’ 

Nu is Theo Vos de voorzitter van 
de club met een bestuur van drie 
leden. De club heeft commissies, 
zoals Webbeheer, Tentoonstelling 
en Materiaalbeheer en werkgroepen. 
Leden kunnen lid worden van één of 
meerdere werkgroepen zodat zij zich 
niet hoeven te specialiseren als ze 
dat niet willen. De coördinator van 
de werkgroep neemt in overleg met 
de leden het initiatief tot het houden 
van fi eldtrips of binnenbijeenkom-
sten. De werkgroepen zijn zelfstu-
rend. Op dit moment bestaat de club 

uit de volgende werkgroepen: archi-
tectuur, daggroep zilveruitjes (deze 
leden hebben ook tijd op doorde-
weekse dagen om er samen op uit te 
gaan), landschap en natuur, macro 
en close-up, en mensenfotografi e. 

In principe vinden de verenigingsacti-
viteiten op woensdagavond plaats in 
wijkhuis ’t BrandPunt. Iedere laatste 
woensdagavond van de maand is er 
een algemene clubavond. Het pro-
gramma voor deze avonden bestaat 
uit inleidingen door gerenommeerde 
gastsprekers, eventuele workshops, 
en het met elkaar bespreken van 
foto’s die door leden zijn ingebracht. 
De werkgroepen houden op een 
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andere woensdagavond hun bijeen-
komsten. Verder zijn er gezamenlijke 
activiteiten, zoals dagtripjes en het 
bespreken van gemaakte foto’s met 
elkaar. Enkele voorbeelden uit 2019: 
tripjes naar steden als Zwolle en Den 
Bosch, het Philips Glaslaboratorium, 
Tilburg Spoorzone Bibliotheek, Am-
sterdamse Waterleidingduinen en de 
Mariapeel. 

Een speciale jaarlijks terugkerende 
activiteit sinds 2006 is de fototen-
toonstelling in het wijkhuis. Tijdens 
deze meerdaagse tentoonstelling 
laten de leden van de club hun 
foto’s aan een breder publiek zien: 
vrienden, familie, buren, maar ook 

wijkbewoners die geïnteresseerd zijn 
in fotografi e of gewoon even binnen 
komen wandelen op de zaterdagmid-
dag. In tegenstelling tot andere jaren 
was er in 2019 geen specifi ek thema. 
In plaats daarvan is er vrij werk ge-
toond en een specifi eke presentatie 
van iedere werkgroep. 

Wat is eigenlijk de motivatie om lid 
te zijn? “Door de diversiteit inspireren 
en stimuleren we elkaar en ontdek-
ken we elkaars specialiteiten” geeft 
één van de leden aan. “De fysieke 
inspanning verschilt: de ene keer 
is het een wandeling van een paar 
kilometer, een andere keer blijven we 
op loopafstand van de parkeerplaats. 

Maar altijd sluiten we de ochtend of 
middag af met koffi e en iets lekkers, 
een lunch, of een pintje op het ter-
ras. Dit is altijd heel gezellig.”

Op dit moment telt de Fotoclub 33 
leden, tussen de 30 en 65 jaar, zowel 
mannen als vrouwen. Mensen die 
interesse hebben om lid te worden 
zijn van harte uitgenodigd om eens 
contact op te nemen of op een 
woensdagavond aan te sluiten: hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd, want 
nieuwe en frisse ideeën zijn altijd 
welkom. n

tekst: Jody Hoekstra

foto: De fotoclub

2 7
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Tel:0492-347906  www.kaatjejans-helmond.nl 
kaatjejanshelmond@gmail.com 

   

KAAS - NOTEN  - WIJN - SALADES - TAPAS - BONBONS 

  PATÉS - VLEESWAREN - BELEGDE BROODJES - CADEAUS 

    Combi Centrum Mierloseweg 30     Combi Centrum Mierloseweg

Delicatessenhuis 

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Altijd in de buurt

VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Dichtbij

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

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

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

w w w. b o u t i q u e 4 m o r e . n l

B O U T I Q U E 4 M O R E

Ontspannen shoppen
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H e l m o n d - B r a n d e v o o r t
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Het Plein Brandevoort

Het Plein Brandevoort bestaat uit
het KunstPlein en Historie Brande-
voort en vind je aan de Laan door 
de Veste 116 (bij het Kruidvat onder 
de poort door aan de rechter kant).

Het KunstPlein is een creatieve 
ontmoetingsplek voor Open Atelier 
en (kunst-)workshops.
Tijdens het Open Atelier kan je 
zelfstandig aan het werk. Er wordt 
geen les gegeven, maar bij vragen 
kunnen we (elkaar) helpen. Tijdens 
de workshops kan je kennis maken 
met de verschillende technieken 
van tekenen, schilderen, keramiek 
etc. Deze workshops worden door 
de vrijwilligers zelf of door kunste-
naars van buiten gegeven.
De vrijwilligers achter het Kunst-
Plein zijn Anne Smulders en Sonja 
Sol. Twee enthousiastelingen met 
een kunst- en creatieve achter-
grond, die al vanaf het begin van 
Brandevoort op verschillende vlak-
ken actief zijn in de wijk.

Anne en Sonja vinden het leuk 
om een bijdrage te leveren aan 
de wijk gekoppeld aan creatieve 
activiteiten. Zo zijn ze gestart met 
het decor bij de allereerste keren 

van DickensNight en de creatieve 
activiteiten bij de 12Plus/Chillhouse 
alweer vele jaren geleden. En nu al 
meerdere jaren actief binnen Het 
Plein Brandevoort. Ze willen de 
Brandevoorters graag kennis laten 
maken met kunst op een laagdrem-
pelige manier. Kunst moet voor 
iedereen toegankelijk zijn en hoeft 
niet “moeilijk of ingewikkeld” te zijn. 
Met het KunstPlein willen ze laten 
zien dat er in iedere Brandevoorter 
een kunstenaar schuilt.

Op dit moment zijn deze dames 
een Museum Brandevoort aan het 
inrichten met replica’s van bekende 
kunstwerken, maar dan net een 
beetje anders. Denk bijvoorbeeld 
aan de Mona Lisa op een spiegel 
en de Zonnebloemen van Van 
Gogh in 3D. Nieuwsgierig? Kom 
dan eens langs bij Het Plein en zie 
van welke bekende kunstwerken 
nog meer een replica ‘met een 
knipoog’ is gemaakt.

Bij het Open Atelier is nog volop 
plaats voor deelnemers. We heb-
ben een grote ruimte tot onze 
beschikking met 2 werktafels. Je 
kunt zelf materialen meenemen of 

je maakt gebruik van onze mate-
rialen. Wil je een keer een andere 
techniek proberen, dan is het niet 
altijd nodig om direct spullen aan 
te gaan schaffen. Je kunt dan eerst 
onze materialen gebruiken. De 
werstukken kunnen in de ruimte 
blijven staan, zodat je niet iedere 
keer alles mee hoeft te nemen en 
je niet met een nat schilderij over 
straat hoeft. Voor deelname aan 
het Open Atelier wordt een kleine 
bijdrage gevraagd voor koffie/thee 
en materialen. Voor de workshops 
wordt een kostendekkende prijs 
gerekend.

Vind je het leuk om samen met 
anderen creatief bezig te zijn of heb 
je een beetje hulp nodig om verder 
te kunnen met je creatieve ideeën? 
Loop dan gezellig binnen bij het 
Open Atelier op donderdag middag 
of woensdag avond. Voor het Open 
Atelier hoef je je niet aan te mel-
den. Voor de workshops wel.
De data van het Open Atelier of de 
workshops vind je op 
www.hetpleinbrandevoort.nl. n

tekst en foto: Sonja Sol
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Buurttuin,
levensnoodzaak of hobby?

Met de slimme wijk
De Buurttuin heeft een bredere stich-
ting boven zich, die de zogenaamde 
stadslandbouw voor Brandevoort 
vorm geeft. Deze stichting heeft 
onlangs een gesprek gehad met de 
leiding van de slimme wijk (de BSD 
= Brainport Smart District). Tijdens 
het gesprek komt naar voren dat 
gezonde landbouw een centrale rol 
speelt in de ontwikkeling van de 
slimme wijk. Naast innovatie zullen 
de bewoners op een innovatieve 
wijze aan hun gezondheid werken. 
Gelukkig past de Stichting, en in 
het verlengde daarvan de Buurttuin 
prima in deze wens.

Een gemêleerde groep
De buurttuingroep bestaat uit een 
twintigtal wijkbewoners, jong en oud, 
die tweemaal in de week aan de slag 
gaan met hun tuin. Zowel de groen-
ten, planten en bloemen krijgen de 
aandacht. Als deze volgroeit zijn, kan 
iedere buurttuindeelnemer er ook 
zelf van genieten.

Het is de bedoeling dat, na de win-
tertijd, de tuin bij het Carolus volop 
aandacht krijgt en even onstuimig 
bloeit en groeit als in het verleden bij 
de rotonde aan de Voort. Leerlingen 
van het Carolus werken in de tuin 
in het kader van hun maatschap-
pelijke stage. Zij kunnen dan met 
hun handen iets doen en iets laten 
groeien. Educatie is een belangrijke 
doelstelling van de buurttuingroep. 
Ook de basisscholen in de wijk doen 
via lessen, excursies in de tuin mee. 
Door de nieuwe locatie direct naast 
het Carolus zal de samenwerking nog 
verder toenemen.

De leden van de Buurttuin scholen 
zich steeds opnieuw bij voor het ver-
zorgen van nieuwe groene producten 
in de tuin. Iedereen houdt zich bezig 
met een deel van de tuin en is daar 

zelf voor verantwoordelijk. Het prin-
cipe is dat de hele groep in de tuin 
werkt en dat niemand een eigen tuin 
heeft. Mensen kunnen hun voorkeur 
hebben voor bepaalde werkzaamhe-
den of meewerken aan de planning 
of organisatie van de tuin.

Stichting Stadslandbouw 
Dit concept komt dus goed van pas 
in de nieuwe wijk van Brandevoort. 
De Stichting Stadslandbouw Brande-
voort van onder andere Christ Tiele-
mans en Henk van Kesteren, waar-
mee wij een gesprek voeren, zit vol 
met ideeën om min of meer groot-
schalig aan de slag te gaan. Aanleg 
van groen en het onderhoud hiervan 
zijn zaken die zij op zich nemen in 
samenwerking met bewoners en 
bestuurders. De coördinatie van de 
slimme wijk heeft er wel oren naar, 
maar wil de plannen nog concreter 
uitgewerkt zien. In de laatste bijeen-
komsten van de BSD is de uitwerking 
van de uitgangspunten met grote 
stappen tot stand gekomen. Kandi-
daat bewoners hebben veel vragen 
en willen graag hun wens om dicht 
bij de natuur te staan, vormgeven. In 
gesprek met de stichting hebben de 
meeste woongroepen hun wensen 
nu meer handen en voeten kunnen 
geven. Henk en Christ genieten van 
hun werk bij de tuin en de stichting. 
Zij zijn de dragers van de tuin en zor-
gen voor het in stand houden er van. 
Achteraan in dit artikel zoomen we 
gedetailleerder in op Henk en Christ. 
Hieruit blijkt dat zij energie krijgen van 
hun vrijwilligers werk. Zij komen veel 
mensen uit de buurt tegen. De tuin 
kost tijd en energie, maar levert veel 
voldoening op voor hen.

Integrale wijklandbouw
Verschillende woningen kunnen bio-
logisch ingerichte daken aanbrengen. 
De tuinen voor de woningen zijn or-
ganisch bij de woningen opgenomen 

en enkele groepen hebben plannen 
gemaakt om hun eetpatroon met 
groenten en fruit af te stemmen op 
de natuurlijke tuinen in de buurt 
van hun huisvesting. De wijk is niet 
voor niets gebaseerd op innovatieve 
inzichten. Deze kunnen ze ook goed 
inzetten bij een aantal groeiconcep-
ten. Kassen met berekende en op 
afstand gemonitorde verwarming en 
groeifasen blijken een grotere groep 
bewoners aan te trekken. De stich-
ting stadslandbouw past ideaal bij 
deze doelstelling. Door haar contac-
ten met de landbouwsector en het 
onderwijs kan zij goed inspelen op 
de vraag van de bewoners. Zij brengt 
dan veel kennis mee uit de landbouw 
en weet vanuit het onderwijs hoe 
zij met vragen van een grote groep 
mensen moet omgaan. Het zou 
mooi zijn als de gemeente Helmond 
met haar ambtelijk kader en ruimte-
lijke ordeningsbeleid op deze ontwik-
keling proactief inspeelt. Dit betekent 
dat een aantal afdelingen in gesprek 
met bewoners en de stichting de 
uitwerking naar een vergroening van 
de wijk oppakt.

Boerderijen met nieuw leven 
door historisch besef van de 
leefomgeving
Wellicht kunnen enkele boerderijen 
die nu in het bouwgebied nog staan, 
adequaat ingezet worden in het plan 
van Urban Farming van de stichting. 
Door een creatieve combinatie van 
meerdere functies in deze boerderij-
en, zouden ze ontmoetingspunt van 
vele bewoners en bezoekers kunnen 
zijn. De stichting denkt in dit ver-
band aan educatieve en recreatieve 
diensten. Uitleg aan leerlingen van 
het Caroluscollege (dat om de hoek 
ligt), maar uiteraard ook aan andere 
jongeren, is aanbevelenswaardig. 
Nog meer dan vroeger blijkt de band 
van jongeren met de natuur ver te 
zoeken. Uitleg waar de natuurlijke 

De Buurttuin is kortgeleden verhuisd van de Voort naar de Markesingel tegenover het Caroluscol-
lege. De oude plek was tijdelijk; na 5 jaar moest de Buurtuin weg, omdat de gemeente huizen bouwt 

voor de wijk De Hazenwinkel. Nu is de nieuwe plek is ook weer tijdelijk, ergens tussen 1 en 3 jaar, 
maar misschien wel langer als de tuin een onderdeel van de nieuwe wijk De Marke wordt.
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producten vandaan komen kan het 
respect voor groen en natuur vergro-
ten. Bovendien zouden de boerde-
rijen zorg kunnen dragen voor het 
bewaren en aandacht vragen voor 
historische achtergronden van deze 
woonplaats. Zelfs het bijbrengen van 
ambachtelijke vaardigheden kan een 
groep mensen het gevoel geven dat 
het werken met de handen een goed 
gevoel geeft waardoor zij zich betrok-
ken voelen bij woonomgeving.

De Buurttuin is nu al gevestigd in 
de buurt van de eerste pilot van 
bewonersgroepen die in de slimme 
wijk gaan wonen. Dit is een goede 
opstap naar verdere afstemming 
met de bewoners. Samen met de 
bewoners kunnen woonwensen 
naar de vergroening inhoud krijgen. 
Welke bomen, struiken, planten en 
bloemen kunnen er komen te staan. 
Dit overleg kan de wens en mogelijk-
heden om zelf groen en natuur zelf 
te beheren versterken. “Het zou mooi 
zijn”, zegt Christ, “als deze interac-
tieve benadering de integratie van 
wonen en natuur versterkt”.

Rest van Brandevoort kan 
nog groener
Er komt een mooie tijd aan, een pro-
ces van Urban Farming die handen 
en voeten krijgt. De Buurttuin met 
de Stichting stadslandbouw is klaar 
om het uit te werken. De nieuwe 
woonwijk is niet de enige plek waar 
stedelijke landbouw een plek zou 
moeten krijgen. Veel plaatsen in de 
andere buurten van Brandevoort 
kunnen voordeel hebben bij het ver-
groenen. Het project ‘groene gevels’ 
dat de Stichting met de vereniging 
‘Groei en Bloei’ heeft gerealiseerd in 
de Veste, kan een soortgelijk vervolg 
krijgen in een aantal andere buurten. 
De Buurttuin heeft nog genoeg te 
doen en zal in de toekomst vaker van 
zich laten horen. Brandevoort heeft 
een nieuwe karakteristiek waarmee 
de wijk zich zeker opnieuw zal gaan 
onderscheiden..

De vrijwilligers achter de 
Buurttuin

Henk van Kesteren
Hij is 81 jaar en lid van de tuin vanaf 
eind 2013. Door mijn deelname aan 
de tuin ben ik meer ecologisch gaan 
denken en handel ik minder econo-
misch. Vanuit de Buurttuin ontstaat 
de behoefte aan een stichting en 
nemen enkele personen de taak op 

zich om dat in te vullen. Daarnaast 
blijven de leden van de stichting ge-
woon werkzaam  in de Buurttuin. De 
omgang met de medeleden is vrij-
blijvend en verplichtingen en afspra-
ken om te komen naar afspraken 
vullen we steeds per keer in. Door 
mijn werkzaamheden bij de tuin 
heb ik meer contact met bewoners. 
Wij nodigen hen uit om te proeven 
en te vergelijken. We organiseren 
open dagen en leggen contacten 
met scholen die soms de educatie 
verzorgen.

Christ Tielemans 
Hij is 63 jaar en vanaf het begin 
in 2013 bij de tuin betrokken. Het 
bestuur van de Stichting bestaat op 
dit moment uit 4 mensen, de tuin 
heeft ruim 20 vrijwilligers en een 
werkgroep, die de tuin aanstuurt, 
bestaande uit 6 mensen. 
Het werk voor de stichting en de 
Buurttuin speelt best wel een cen-
trale rol. Ik vind het leuk om in een 
tuin te werken, dat heb ik mijn hele 
leven al gedaan. Daar komt verder 
nog best wel veel tijd bij om alles te 
organiseren. 
Ik vind het belangrijk dat de stad 
groener wordt en dat er een plek is 
waar mensen kunnen genieten van 
groen en kunnen leren over voedsel 
en dat er een plaats is waar iedereen 
die dat wil kan meewerken. 

Zoals gezegd: De Buurttuin heeft 
een werkgroep die gemiddeld 6 

maal per jaar officieel vergadert. De 
werkgroep houdt elkaar via een app 
op de hoogte. Er zijn mensen die 
een plan maken voor de teelten en 
de grote lijn in de gaten houden van 
de werkzaamheden. De vrijwilligers 
zien elkaar op de tuin uiteraard en 
via een nieuwsbrief is er uitwisse-
ling van informatie. Er zijn niet veel 
formele afspraken; vrijwilligers komen 
werken wanneer ze dat willen. En na 
afloop van het werk wordt de oogst 
verdeeld. 

De wijk is groener, er zijn onderling 
contacten, wij nodigen de wijk regel-
matig uit om te komen, bijvoorbeeld 
op NLdoet of op de burendag. Daar-
naast is de tuin vrij toegankelijk voor 
iedereen om er  te wandelen en rond 
te kijken. Ook iedereen kan als vrijwil-
liger mee komen werken en daarmee 
betekent de tuin ook iets op het 
gebied van participatie. De steden 
moeten klimaatbestendiger worden, 
en stadslandbouw levert daar ook 
een bijdrage aan. En dan is er nog de 
educatie bijdrage uiteraard. 

De boodschap is vooral dat groen en 
voedsel van levensbelang zijn en een 
centrale rol vervullen voor de stad en 
voor de mensen die daarin leven. n

tekst: Giel Pollemans

foto: Vincent Knoops
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De wereld verandert in een steeds 
hoger tempo. Hoe ziet de arbeids-
markt er over twintig jaar uit? Welke 
invloed hebben globalisering en 
technologische ontwikkelingen op 
de beroepen die de huidige genera-
tie kinderen straks gaat vervullen? 
Hoewel de toekomst niet te voorzien 
is, is het duidelijk dat het bepaalde 
vaardigheden vraagt van deze kinde-
ren. Een Brainportschool bereidt ze 
hierop voor. Door de kinderen vaar-
digheden aan te leren als kritisch en 
probleemoplossend denken. Door 
ze te stimuleren op een onderzoe-
kende en ondernemende wijze met 
de lesstof om te gaan. Door ze in 
contact te brengen met bedrijven en 
organisaties in hun omgeving, zodat 
ze de lesstof leren toepassen in de 
‘echte wereld’. 

21e eeuwse vaardigheden
Het Brainport concept sluit naad-
loos aan bij de ontwikkelingen die 
OBS Brandevoort de afgelopen 
jaren in gang heeft gezet. Zo is een 
van de pijlers van het Brainport 
onderwijs - 21e eeuwse vaardighe-
den – overal op OBS Brandevoort 
zichtbaar. Het zijn juist die 21e 
eeuwse vaardigheden die zo be-
langrijk zijn voor de beroepen van 
de toekomst. De kinderen worden 
daarom van jongs af aan gestimu-
leerd tot samenwerken, kritisch, cre-
atief en probleemoplossend denken, 
presenteren en reflecteren. Directeur 
Joris Dekker: “Leerkrachten variëren 
ook bijvoorbeeld in toetsvormen. 
Je kunt kinderen de stof uit hun 
hoofd laten leren, maar ze kunnen 
ook op andere manieren de lesstof 

verwerken, door een mindmap te 
maken of quizvragen voor elkaar te 
bedenken.”

Tech Lab
Binnen de 21e eeuwse vaardighe-
den is er speciale aandacht voor 
het ontwikkelen van digitale vaar-
digheden. Alleen door te leren hoe 
een computer werkt en kan worden 
aangestuurd, kunnen we in de toe-
komst optimaal van deze computers 
gebruik maken. OBS Brandevoort 
organiseerde daarom vorig jaar de 
Designweek@school. Een thema-
week waarin alle kinderen – ieder op 
hun eigen niveau - onder begelei-
ding van deskundigen en met hulp 
van ouders aan de slag gingen 
met programmeren, computational 
thinking en design thinking. Inmid-
dels beschikt de school over een 
speciaal Tech Lab, waar kinderen 
uitgedaagd worden deze vaardig-
heden verder te ontwikkelen, met 
verschillende robots, programma’s 
en devices. 

Talent Campus
Een andere Brainport pijler – omge-
vingsgericht leren – is onder andere 
zichtbaar in de Talent Campus van 
OBS Brandevoort. De Talent Cam-
pus bestaat uit een serie van work-
shops waaruit kinderen op basis van 
eigen interesse een keuze maken. 
De workshops lopen uiteen van pro-
grammeren tot drama, van muziek 
tot techniek, van koken tot vreemde 
talen. In samenwerking met bedrij-
ven en organisaties in de omgeving 
wordt een deel van de workshops 
gegeven door externe deskundi-

gen. Zo leren de kinderen, door op 
bezoek te gaan bij een bedrijf en 
concrete problemen te onderzoe-
ken, over de Brainport regio waarin 
zij wonen en hoe zij daaraan in de 
toekomst kunnen bijdragen. 

Professionalisering
De ontwikkelingen op OBS Brande-
voort vragen ook een ontwikkeling 
van het team. In de voorbereiding 
van de Designweek@school zijn 
de leerkrachten geschoold in het 
gebruik van de robots en andere 
materialen. Wendy Rapmund en 
Sacha Keijer volgen momenteel de 
opleiding tot ICT & Media Coach, 
waarmee zij collega’s kunnen onder-
steunen bij het gebruik van de Tech 
Lab materialen. Zo zijn deze specia-
listen steeds op zoek naar manieren 
om programmeren te integreren 
in andere vakken. “Tafelsommen 
oefenen met een Ozobot of je spel-
lingvaardigheid verbeteren met een 
Osmo is toch veel leuker dan op pa-
pier”, aldus Sacha Keijer, techniek-
coördinator van OBS Brandevoort. 

De officiële benoeming tot Brainport 
school is de kroon op het werk dat 
de school de afgelopen jaren heeft 
verricht. De kerngroep oordeelde: 
“Brainport zit bij de school in het 
DNA. Er is een grote betrokkenheid 
bij het team en de leerlingen en 
het is voelbaar dat onderwijs hier 
op een vernieuwende manier wordt 
gegeven.” n

Brainport onderwijs
op OBS Brandevoort

Kinderen voorbereiden op de beroepen van de toekomst

tekst: OBS Brandevoort

foto: Sacha Keijer

OBS Brandevoort is een van de zes scholen die zich sinds kort officieel Brainport basisschool 
mogen noemen. Eigentijds onderwijs, dat kinderen voorbereidt op hun toekomst in de Brainport 

regio, dat is waar de Brainport basisscholen voor staan. De focus ligt daarbij niet alleen op kennis 
vergaren, maar vooral ook op het ontwikkelen van de vaardigheden die kinderen in de toekomst 
nodig hebben. De kinderen worden daarom gestimuleerd om zelf actief, onderzoekend en kritisch 

met de lesstof om te gaan en hun kennis toe te passen in concrete situaties.
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Laan door de Veste 126 | 5708 ZZ  Helmond (Brandevoort) | Tel: 06 53 77 92 53
Voor meer informatie: info@schepersparket.nl of WWW.SCHEPERSPARKET.NL

VOOR AL UW HOUTEN VLOEREN

WWW.SCHEPERSPARKET.nl

WWW.SCHEPERSPARKET.NL

Voor meer informatie:

info@schepersparket.nl of www.schepersparket.nl

Laan door de Veste 26 | 5708 ZZ  Helmond

Telefoon: 06 53 77 92 53

Gitaarles in Brandevoort

Informeer voor gratis proefles: info@ericvanoss.nl
Voor kinderen vanaf 5 jaar en volwassenen

www.ericvanoss.nl
Raaphoeve 3, 5708 SM Helmond – 0492-550190
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Giro di Kika
fietsen voor het goede doel

Albert Woudstra is niet alleen al 
19 jaar een bewoner van Brande-
voort, maar sinds september 2017 
ook trotse opa van een kleinzoon 
waar hij elke donderdagmiddag met 
veel plezier op past. Dit is echter 
een geluk dat niet alle grootouders 
mogen hebben, aangezien er elk 
jaar weer kinderen getroffen wor-
den door kanker. Toen Albert hier 
in november 2018 een bericht over 
tegen kwam op Facebook stelde 
hij voor zichzelf een doel voor het 
nieuwe jaar. Hij wilde een steen-
tje bij dragen aan onderzoek naar 
kinderkanker. “Deze ziekte moet 
de wereld uit”, geeft Albert aan. ”Ik 
ben in het bezit van een gezonde 
kleinzoon waar ik mee kan spelen 
en dat geluk gun ik alle opa’s en 
oma’s.“

Om deze reden heeft Albert beslo-
ten in 2019 mee te doen aan de 
Giro di Kika, waarbij hij een activi-
teit voor het goede doel kan com-
bineren met één van zijn passies: 
fietsen. Giro di Kika bestaat uit 6 
dagen met 6 etappes, in totaal 900 
km en 14.000 hoogtemeters, al-
lemaal met als doel geld inzamelen 
voor de bestrijding van kinderkan-
ker. Om deze mooie uitdaging aan 
te gaan heeft Albert een bedrag 
van minimaal € 2500,- nodig. Op 
25 mei wil hij een benefietavond or-
ganiseren in wijkhuis ‘t BrandPunt. 
Tijdens deze avond zullen band OK 
Moi, Dennis Jones, zanger Dave 
Joosten uit Brandevoort, en DJ 
V-turnz een optreden verzorgen. 
Kaarten voor de avond kosten 5 
EUR en zijn te koop aan de bar in 
het wijkhuis. Steun het goede doel 
en Albert’s Giro di Kika uitdaging; u 
bent van harte welkom om bij het 
feestje aan te sluiten op 25 mei!

Voor meer informatie en de moge-
lijkheid om Albert te steunen: 
www.girodikika.nl/albert-woudstra n

tekst: Jody Hoekstra

foto: Albert Woudstra
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herinneringen vereeuwigen in een sieraad op maat gemaakt• Stichting Borg gecertificeerd NCP

• Inbraakbeveiliging

• Camerasystemen

• Brandbeveiliging

• Voor bedrijf en woonhuis

www.verhallensecurity.nl

Geldrop

Tel. (040) 285 89 06

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

•

Openingstijden
Dinsdag - Vrijdag 8.30 - 17.30 uur

Zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Zondag en Maandag gesloten

•

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

GRATIS intake, gezondheidscheck én proefles!GRATIS intake, gezondheidscheck én proefles!

UNIEK IN HELMOND
personalfitnessnederland

intake, gezondheidscheck én proefles!

100% GARANTIE
“Doel tóch niet helemaal behaald? 

Dan gaan we kosteloos door!”

Kevin Coort - Personal Trainer

personalfitnessnederland.nl

personal

100% GARANTIE
“Doel tóch niet 

Dan gaan we kosteloos door!”

Verlies
10 20 kilo

   

Meld je aan op de website of bel voor een afspraak!

✔ Personal training  

✔ Programma op maat

✔ Voedingsadvies

Mierloseweg 337 | 5707 AK  Helmond | Tel. 06 - 11 23 03 15
personalfitnesshelmond@gmail.com 

@personalfitnesshelmond | @PFN_Helmond
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Wijkinformatie en historie

Onze stadsarcheoloog heeft, voor-
dat onze huizen werden gebouwd, 
met een grote groep vrijwilligers de 
bodem doorzocht en veel voorwer-
pen uit die tijd gevonden. Enkele 
wijkbewoners hebben deze bevin-
dingen op een originele manier bij 
elkaar gebracht en deze zijn te vin-
den in een vitrine in de Pleinkamer, 
middels een audiotour in de wijk, 
met tien informatiezuilen en ook 
via een motiverend onderwijspro-
ject te bekijken door jongeren. Deze 
jongeren, maar ook volwassenen 
kunnen middels een virtuele reality 
bril historische objecten onderzoe-
ken.

Historie komt hierdoor tot leven via 
nieuwe digitale informatie van de 
apps. Door de QR-codes op de tien 
informatiezuilen met de smart-
phone in te scannen komt informa-
tie over de historie van de wijk in 
beeld. Door in de wijk rond te lopen 
en de audiotour te volgen kunt u er 

even bij stil staan en beseffen dat 
u op een plek staat die 3000 jaar 
geleden al door onze voorouders 
als bijzonder werd ervaren.

In de pleinkamer kunt u alle infor-
matie over de historie van de wijk 
vooraf bekijken en samen, eventu-
eel met behulp van vrijwilligers, de 
app voor de audiotour installeren.

Giel Pollemans verstrekt, naast 
deze historische informatie, ook 
graag algemene wijkfeiten. De wijk 
Brandevoort groeit nog iedere dag 
en overal vinden activiteiten en 
evenementen plaats die voor de 
bewoners en zeker ook voor nieuw-
komers alleszins de moeite waard 
zijn om kennis mee te maken.

Al vanaf het begin van de bouw 
van de wijk is Giel betrokken bij 
wijkinformatie. In de Brandevoorter 
Courant beschrijft hij regelmatig de 
ontwikkelingen van de wijk. Samen 

met andere bewoners doet hij ver-
slag van zaken die het leven in de 
wijk weergeven. Bewoners reageren 
op deze informatie en laten zien 
wat zij eraan beleven. Hij merkt, dat 
hij, door te publiceren contact met 
de wijk legt en ontdekt wat me-
debewoners graag willen. Eigenlijk 
krijg je door hieraan mee te doen 
veel energie en motivatie. De wijk is 
niet meer anoniem maar krijgt een 
gezicht en vooral bij de historische 
informatie komt Brandevoort op 
een bijzondere manier tot leven. 
Het is een wijk met traditie en een 
gebied dat een eeuwigheidswaarde 
heeft en ook behoudt. Want, door 
zowel het verleden als de heden-
daagse ontwikkeling op elkaar te 
betrekken, blijkt dat mensen al 
eeuwen lang Brandevoort zien en 
beleven als een levensader met 
kracht en voeding. n

tekst: Werkgroep Historie en wijkinformatie 

Brandevoort heeft een rijk verleden aan historische activiteiten. 
Vanaf de ijzertijd, via het Romeinse Rijk tot en met de actuele historie van de 
Tweede Wereldoorlog is er veel gevonden in de bouwgrond van Brandevoort. 
Meer dan in andere wijken heeft bijvoorbeeld de Romeinse tijd veel sporen 

achtergelaten in de Brandevoortse bodem.
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Het makelaarsgebouw ademt één 
en al sfeer uit en vertelt iets over 
de historie. Vroeger was het een 
gemeenschapshuis van de parochie. 
Op de gang staat een rij oude bio-
scoopstoelen, afkomstig uit de bio-
scoop die het patronaat in huis had. 
Aan de muur hangt een enorme 
zwart-wit foto van statige mannen 
in pak, het vroegere kerkbestuur. 
Eén van de mannen is de vader 
van Adriaan van den Heuvel. Op de 
andere muur een imposante histori-
sche zwart-wit foto van het gebouw 
met oude auto’s voor de deur. Bas 
en ik nemen plaats aan de verga-
dertafel. Bas, 55 jaar, geboren en ge-
togen in Veldhoven. Getrouwd met 
Wytske en ze hebben samen drie 
dochters, te weten Silke (23), Bente 
(21) en Nikki (14). Samen wonen ze 
al jaren in Dierdonk. 

Als 15-jarige jongen fokte Bas 
samen met zijn broer grasparkieten. 
Hiermee deden ze mee aan wed-
strijden in Nederland, Duitsland en 
Engeland en wonnen diverse prijzen. 
Nu heeft hij een ander hobby: voet-
bal. Zowel zelf spelen in de vorm 
van zaalvoetbal en als trouwe PSV 
supporter bezoekt hij de wedstrij-
den. Bas vertelt: “Het is vooral de 
teamsport en het kunnen winnen, 
wat mij aanspreekt”. “Ik kan namelijk 
niet tegen mijn verlies”.
Bas is echt een ochtendmens. “Op 
zondagochtend sta ik om 8 uur op 
en ga een paar uur wandelen met 
onze twee teckels. Vanuit huis ben 
ik zo in het buitengebied en wandel 
ik naar de Bakelse Beemden. On-
derweg kom ik vele bekenden tegen 
en maak ik graag een praatje”.

Het makelaardijbloed stroomt 
al lang door de aderen van Bas. 
Tijdens zijn studietijd heeft hij kort 
bedrijfseconomie gedaan, maar 

hij kwam er al snel achter dat die 
studie niet zijn ding was. Hij zocht 
een commerciële richting waarbij hij 
contact met mensen kan hebben. 
Hij koos voor de concrete HBO ma-
kelaardij opleiding, wat ook een link 
had met het werk van zijn ouders. 
Zij hadden een verfwinkel en een 
schildersbedrijf.

Na zijn studie blijkt een baan als 
makelaar niet voor het oprapen. 
Enige jaren werkt hij bij de VROM 
en in 1991 lukt het hem toch als ma-
kelaar aan de slag te gaan bij een 
makelaarskantoor in Helmond. In 
januari 2008 krijgt Bas de mogelijk-
heid om als vennoot bij Adriaan van 
den Heuvel makelaardij te beginnen 
en de tak ‘Wonen’ uit te bouwen. 
Bas vindt het een prettig kantoor 
en hij werkt er met veel plezier. “We 
zijn met 23 collega’s en zijn met 
onze disciplines zoals onteigening, 
verkoop agrarische grond en de 
gecertificeerde makelaars/taxateurs 
voor deze regio een groot kan-
toor”. Op de vraag wat maakt jullie 
kantoor bijzonder, antwoordt Bas 
“Het is vooral de no-nonsense en 
de eerlijkheid wat mij bij dit kantoor 
aanspreekt. Wij willen niet bijzonder 
zijn”.
Met meer dan 25 jaar makelaardij 
ervaring heeft hij Helmond zien 
groeien. De stad heeft gelukkig een 
stabiele markt waarbij vraag en 
aanbod in balans blijft. Dat kan je 
bijvoorbeeld niet zeggen van Eind-
hoven. Ook heeft hij Brandevoort 
van weilanden zien transformeren 
tot een prachtige wijk. Als makelaar 
en Helmonder is hij trots dat zijn 
stad zo’n mooie wijk heeft.
www.heuvel.nl n

Wij willen niet
bijzonder zijn

Bas Teeuwen, Vennoot bij Adriaan van 
den Heuvel makelaardij en taxateurs

tekst: Marc Dekkers

foto: Rianne van Lierop

Aangekomen in het voormalig patronaatsgebouw van Mierlo 
Hout heb ik een afspraak met Bas Teeuwen. Bas is één van de 

vier vennoten van Adriaan van den Heuvel Makelaardij en
Taxateurs.
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+31 (0)6 381 90 270
www.eduardvandeloo.nl

Een mooie tuin in
het voorjaar begint nu !
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Het is inmiddels al weer enige jaren 
geleden dat een aantal vrijwilligers, 
onder de bezielende leiding van 
Corrie Clemens, de koffieochtend 
Brandesoos is gestart.
Deze koffieochtend is bedoeld voor 
alle senioren in Brandevoorter, maar 
ook voor nieuwkomers in de wijk.

De koffieochtend is iedere woens-
dagmorgen van 10.00 – 12.00 uur 
in wijkhuis ’t BrandPunt aan de 
Biezenlaan 29. Voor de nieuwe be-
woners van de wijk, die met de auto 
moeten of willen komen, kunt u de 
auto vlakbij ’t wijkcentrum parkeren. 
Het adres voor de ingang van de 
parkeerplaats is Herenlaan 118. Ie-
dere geïnteresseerde senior kan een 
lekker kopje koffie of thee drinken. 
Men praat gezellig met elkaar over 
allerlei onderwerpen. Er is de moge-
lijkheid tot het doen van spelletjes, 
zoals jokeren, rikken, rummikuppen 
en sjoelen. 
Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat 

u op deze morgen 2 kopjes koffie/
thee krijgt; de totale kosten bedra-
gen € 2,- per persoon.

Op de eerste woensdagochtend van 
de maand om 12.00 uur is er altijd 
een heerlijke lunch. Dit kost dan 
€ 5,- per persoon exclusief de kof-
fie of thee. Voor deelame aan de 

lunch is minstens een week tevoren 
inschrijving verplicht.

Corrie Clemens (06 47470568) no-
digt u graag uit om een keer langs 
te komen. n

Koffieochtend 
Brandesoos

tekst: Marga Dobma

foto: Rianne van Lierop

Zoals elk jaar organiseren we ook 
dit jaar weer een geweldige kinder-
vakantieweek in onze prachtige wijk. 
De week heeft als thema ‘Magisch 
Brandevoort’ en het belooft een 
waar feest te worden voor ongeveer 
1000 deelnemende kinderen. Een 
week waarin (h)echte teams en 
vriendschappen ontstaan of worden 
verdiept. Vijf dagen druk knutselen, 
sporten, spelen en samenwerken in 
de bossen. Met voor veel kinderen 
als hoogtepunt het uitje: samen in 
de bus naar een heus pretpark. 

Sponsoren gezocht
Nu we de inschrijvingen achter de 

rug hebben en precies weten hoe-
veel kinderen er meedoen, werken 
we achter de schermen hard aan 
de invulling van de magische week. 
Natuurlijk proberen we, als organi-
satie, de kosten per deelnemend 
kind zo laag mogelijk te houden. 
We vinden het van belang dat elk 
kind deel moet kunnen nemen aan 
dit geweldige feest. Om dit moge-
lijk te maken zijn we dringend op 
zoek naar sponsoren! Alleen met 
voldoende sponsoren – zowel in 
natura als ondersteunend of finan-
cieel – zijn wij in staat om de week 
betaalbaar te houden. We hopen 
dat er (Brandevoortse) onderne-

mers zijn die ons willen helpen dit 
geweldig feest voor iedereen toe-
gankelijk te laten zijn. Uiteraard is 
er voor elke sponsor veel exposure 
tijdens de Kindervakantieweek, on-
der andere middels een advertentie 
in ons programmaboekje. Weten 
wat de mogelijkheden zijn? Kijk op 
onze website voor meer informatie 
of neem contact op met ons via 
ons algemene mailadres inschrijvin-
gen@kvwbrandevoort.nl
We hopen op veel positieve reacties 
want: we’ve got magic to do! n

Kindervakantieweek
wordt ‘Magisch Brandevoort’!

tekst: KVW
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Een frisse kijker en een dwarse denker, deskundig, persoonlijk en

betrouwbaar, creatief in oplossingen, met een groot relevant netwerk,

ruim 20 jaar ervaring en onafhankelijk bemiddelaar voor

ca. 30 geldverstrekkers. Maak een afspraak!

Aangenaam,
ik ben Inge Walstra,
hypotheekadviseur
in de regio.

06 36 16 18 42 INGEWALSTRA.NL

Adverteren in de Brandevoorter Courant? 
Dat kan heel makkelijk en al vanaf €47,50 euro

per uitgave!
Kijk op www.brandevoortercourant.nl voor de

voorwaarden

Huiskensstraat 21  •  5708 XA Helmond (Brandevoort)  •  Tel.: 06 - 29 57 43 76  •  E-mail: info@deinstallatieman.nl
www.deinstallatieman.nl

CV KETEL
INRUIL WEKEN

Slaapt u ook minder lekker na het item van het programma Kassa over de gevaarlijke 
Agpo cv ketel? Of is uw ketel gewoon aan vervanging toe?

Laat dan nu uw cv ketel vervangen door uw Erkend installateur Van Duijnhoven Installatietechniek. 
Ruil uw huidige cv ketel in op een nieuwe, denk hierbij dan bijvoorbeeld aan een Nefi t Trendline, een 
moderne ketel die klaar is voor het nieuwe gas.
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Buizentracé
Brandevoort

Provincie zet vraagtekens
De belangengroep heeft honderden 
Brandevoorters om zich heen verza-
meld om ‘gezamenlijk’ het gevecht 
aan te gaan. De laatste maanden is 
de belangengroep druk doende om 
een breder draagvlak te creëren. Er 
is contact met gemeente Helmond 
en omliggende gemeenten, provincie 
Brabant en vertegenwoordigers van 
de Tweede Kamer en het ministe-
rie. Frank Beekhuis namens Buizen 
Brandevoort: “Het steunt ons enorm 
dat de Provincie Noord-Brabant, die 
eerst voorstander was van het tracé, 
nu ‘een aantal stevige vraagtekens’ 
zet bij het buizentracé via Helmond”.

Het tracé heeft geen 
meerwaarde
Afgelopen maand hebben ze contact 
gezocht met Prof. Dr. Ben Ale, een 
deskundige op het gebied van veilig-
heid. Ale heeft zich verdiept in de 
afsnijroute Laarbeek-Echt-Susteren 
en zijn conclusie is dat het tracé niet 
nodig is en de eerder vastgestelde 
route moet worden aangehouden.

Op 28 januari waren Kamerleden van 
de Kamercommissie Binnenlandse 
Zaken (Paul Smeulders, Jessica van 

Eijs, Erik Ronnes), Gedeputeerde van 
Noord-Brabant (Erik van Merrien-
boer) en de wethouder van Hel-
mond (Gaby van de Waardenburg) 
op locatie om de knelpunten in 
Brandevoort en Stiphout te bezoe-
ken. Zij hebben aangegeven zich te 
gaan inzetten voor de belangen van 
de bewoners. Momenteel is er be-
stuurlijk overleg tussen gemeenten, 
de provincies Brabant en Limburg en 
het ministerie BZK.

Bundeling van krachten
Op 15 februari heeft Buizen Bran-
devoort de Statenvergadering van 
provincie Limburg bijgewoond en 
overleg gehad met de gedeputeerde 
van Provincie Limburg. Hieruit is naar 
voren gekomen dat de provincie 
zich vooralsnog niet tegen het plan 
voor een extra ondergronds pijplei-
dingentracé tussen Chemelot en 
Helmond verzet. Gelukkig ontstaan 
in de Provincie Limburg verschillende 
burgerinitiatieven die zich inzetten 
om dit onderwerp op de agenda van 
gemeenten te krijgen en zo de belan-
gen van de bewoners te behartigen.

Onafhankelijk onderzoek
Naar aanleiding van de vragen van 

burgers en lokale overheden zal het 
ministerie BZK bekijken wat de ver-
volgstappen zijn. Dat kan betekenen 
dat het ministerie het milieueffec-
tenrapport (MER) gaat actualiseren. 
Mocht deze wederom uitgevoerd 
worden door onderzoeksbureau 
Arcadis dan heeft de belangengroep 
haar twijfels over de onafhankelijk-
heid van het onderzoek. Uit eerder 
speurwerk blijkt dat Arcadis te nauw 
verbonden is met bedrijven die 
gebaat zijn bij het buizentracé. In de 
beantwoording van Kamervragen 
heeft minister Ollongren aangegeven 
dat de zienswijzeperiode in de eerste 
helft van 2019 zal gaan plaatsvinden. 
Het is dus van belang dat bewoners 
de ontwikkelingen op de voet volgen 
en zich goed laten informeren. De 
belangengroep helpt daarbij. Wilt u 
op de hoogte blijven, meld u dan 
aan voor de nieuwsbrief van Buizen 
Brandevoort via www.buizenbrande-
voort.nl.
Op deze website vindt u ook de 
meest actuele informatie. n

tekst: Marc Dekkers

foto: www.buizenbrandevoort.nl

Het Bewonersteam Buizen Brandevoort zet zich al sinds 2016 in tegen de komst van het 
buizentracé voor gevaarlijke stoffen. Het ministerie BZK heeft plannen om via Helmond/Brandevoort 

een extra buisleidingentracé vast te stellen voor de verbinding tussen Rotterdam en Limburg. 
Het gaat om vier tot zeven buizen voor het transport van chemicaliën. Denk hierbij aan stoffen 

zoals ethyleenoxide, CO2, propeen en K1-stoffen. De beoogde buisleidingen lopen direct langs onze 
woningen, midden door het sportpark van Stiphout en doorkruisen diverse beschermde bosgebieden.
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VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:
WWW.KIVO-HELMOND.NL

-
Twentehof 1, Helmond

0492 - 513703 - 06 22922680

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

	

	

Psychologische	&	pedagogische	hulpverlening	aan	kinderen,	jongeren	en	ouders.	

ü  Behandeling	bij	o.a.	angst	–	somberheid	–	gedragsproblemen	–	trauma		
ü  Ambulante	begeleiding	thuis	of	op	school	
ü  Psychologisch	onderzoek	naar	o.a.	intelligentie	–	ADHD	–	Autisme		
ü  Spel	&	Creatieve	therapie	voor	jonge	kinderen		

Maak	vrijblijvend	een	afspraak	en	wij	bespreken	graag	de	mogelijkheden	met	u!	

www.ppmind.nl	 	 	 Locatie	Eindhoven	 	 	 Locatie	Helmond	

info@ppmind.nl	 	 	 Strijpsestraat	113	 	 	 Mierloseweg	200	

Tel	:		06-	28403899	 	 	 5616	GM		 	 	 	 5707	AL		

	

	

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

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

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

’s maandags gesloten | telefoon: 0492 - 386078

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E • Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur

• Wij zijn nagenoeg 51 weken per jaar geopend

• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen

• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

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

www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | praktijkmanager.prinsen@gmail.com

 

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

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

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

...omdat ‘t gaat om mensen.

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

verkoop onderhoud Tweewielerwinkel 

v.h. jaar 2017 

Gratis haal- en brengservice in Brandevoort  
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Regisseur van onze wijk

Een politieauto rijdt de straat in. 
Buren kijken geschrokken. Is er iets 
gebeurd? Gelukkig niet. Ik heb een 
afspraak met de wijkagenten van 
Brandevoort. Ditmaal alleen met 
Patrick de Vogel. Zijn collega Rob 
Jansen op de Haar is er niet bij. 
Het is fijn dat de heren elk kwartaal 
even tijd nemen voor de Brande-
voorter Courant. 

Patrick begint enthousiast te vertel-
len over hun blauwe en sociale rol 
als wijkagent. Van bovenaf wordt de 
blauwe rol opgelegd. “Ook wij heb-
ben targets te halen, zoals bonnen 
schrijven. Dat hoort er nu eenmaal 
bij, maar de sociale rol spreekt mij 
meer aan”, vertelt Patrick. “Ik ga 
liever in gesprek dan direct een bon 
te schrijven”. Hij geeft een voor-
beeld van een verkeerd geparkeerde 
auto. Patrick: “Bewoners hadden 

hun auto verkeerd geparkeerd om 
de snelheid van voorbijgaande 
auto’s te verlagen. Dit leverde ook 
gevaarlijke situaties op voor fiet-
sers. Middels het kenteken hebben 
we de bewoner achterhaald en hem 
gewezen op de situatie van zijn 
geparkeerde auto.”
Een ander voorbeeld van de sociale 
rol als wijkagent is het contact met 
de bewoners. Patrick: “Ik kom net 
van een huisbezoek bij mensen 
waar onlangs is ingebroken. Even 
een herhalingsbezoekje brengen 
om te horen hoe het met ze gaat 
en of ze nog preventieadvies nodig 
hebben.” 

Door de jaren heen hebben zij een 
groot netwerk opgebouwd met be-
woners, wijkinstanties en professio-
nele organisaties. Regelmatig hou-
den zij contact met wijkinstanties 

zoals scholen en de wijkraad. Om 
de week hebben ze een professio-
neel netwerkoverleg opgezet, met 
de opbouwwerkster van de LEV, de 
maatschappelijk werker en stichting 
Mee. Zo informeren ze elkaar over 
de situaties en gebeurtenissen in 
de wijk. Daarnaast hebben Rob 
en Patrick nauw contact met de 
wijkboa’s (voormalige stadswacht) 
die hun helpen bij overlast van 
bijvoorbeeld honden of geparkeerde 
auto’s.

De beide heren zijn regisseurs van 
de wijk en dragen Brandevoort een 
warm hart toe. n

tekst: Marc Dekkers

foto: Vincent Knoops
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Geef je dromen 
een Kanzz
Meer reizen en genieten of dat ene droomhuis kopen? 
Vertel me je droom! Ik wil je namelijk graag persoonlijk 
leren kennen. Ik hoor graag wat je bezighoudt, wat je 
echt belangrijk vind in het leven. Dan maak ik een plan 
dat ervoor zorgt dat jij je droom waar kunt maken. 
Bel voor een vrijblijvende afspraak of kijk op kanzz.nl.

Hans Maasakkers, FFP
06 - 50 52 47 02
hans@kanzz.nl

Herselsestraat 16  
5708 XK  Helmond
www.kanzz.nl

fi nanciële planning wonen | hypotheken echtscheidingen

Postbus 16 | 5760 AA Bakel | T 0900 - 8998636
info@zorgboog.nl | www.zorgboog.nl

 www.facebook.com/zorgboog |  DeZorgboog |  Zorgboog

Wonen, welzijn en zorg
Iedereen, ongeacht leeftijd kan bij de Zorgboog terecht voor 

een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg in de 

regio Zuidoost-Brabant. Daarbij werken wij intensief samen 

met andere zorgverleners zoals huisartsen en ziekenhuizen. 

U vindt ons in onze woonzorgcentra bij u in de buurt of we 

komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.

Wijkzorg en -verpleging | Behandeling en begeleiding | Jeugdgezond heidszorg 

Kraamzorg | Revalidatie | Woonverpleging | Specialistische zorg | Palliatieve zorg 

Hulpmiddelen | Huren | Welzijn, services en meer...
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Rondleiding
in de kern van Brandevoort

Onder leiding van een lokale gids 
De Veste in Brandevoort bekijken. 
Dat is de bedoeling van de rond-
leidingen in Brandevoort. Zodra 
het mooi weer is willen de meeste 
mensen de buitenlucht in. Het 
is een geschikt moment om een 
rondleiding door De Veste, het hart 
van Brandevoort, te boeken. De 
rondleiding valt goed te combine-
ren met een familiebijeenkomst of 
met een vriendengroep activiteit. 
Zeker voor nieuwe bewoners is het 
een uitstekende gelegenheid.
De rondleiding legt uit hoe de wijk 
is ontworpen door Rob Krier en 
Christoph Kohl in opdracht van de 
gemeente Helmond. Zij ontvingen 
hiervoor in februari 2015 in Londen 
een internationale prijs voor hun 
stedenbouwkundige ontwerp.

Corrie Clemens 
Corrie is bijzonder gemotiveerd om 
de rondleidingen te verzorgen. Zij 
doet dit al enkele jaren en zegt: 
“Door de rondleidingen ontmoet 
je veel nieuwe mensen, ook van 
buiten de wijk, die op een verras-

sende manier geïnteresseerd zijn 
in de wijk. Als rondleidster vertel je 
steeds op een andere manier wat 
de wijk voor je betekent. De belang-
stellenden zijn telkens weer op een 
andere manier geïnteresseerd in de 
wijk. Het is dan de kunst om voor 
iedereen toch een boeiend verhaal 
te houden.”
Zij is dan ook van plan om nog 
jaren lang de rondleidingen te 
verzorgen.

Een groep van vijf
Corrie is enthousiast en legt graag 
uit wat haar motiveert om door te 
gaan. “Samen met een groep van 
ongeveer 5 andere bewoners uit 
de wijk doen wij de rondleidingen. 
Omdat de wijk door zijn nieuwbouw 
bijna iedere maand verandert, moe-
ten wij, als rondleiders, ons ook 
voortdurend informeren en zorgen 
dat we goed op de hoogte blijven.”

Brandevoorter Courant
Gelukkig hebben wij aan de Bran-
devoorter Courant een goede infor-
matiebron om de ontwikkelingen bij 

te houden. De nieuwe ontwikkelin-
gen van de slimme wijk zullen de 
komende tijd zeker veel aandacht 
van de rondleidingsgroep vragen. 
Want hier staat veel te gebeuren.” 

Details over de rondleiding
Waar kunt u boeken en meer horen 
over details over de rondleiding? Bij 
de VVV Helmond, telefoon num-
mer 0492-522220 of via de coördi-
natrice van de rondleidingen Corrie 
Clemens, 06-47470568.
Het aantal deelnemers is minimaal 
8 maximaal 15 per groep. Bij grotere 
aantallen formeert de VVV meer-
dere groepen. Duur van de rond-
leiding is één tot anderhalf uur. De 
standaardprijs per persoon is  
€ 6,00. Deze prijs is inclusief koffie/
thee en gebak. De rondleiding start 
en eindigt bij ’t BrandPunt. n

tekst: Marga Dobma

foto: Rianne van Lierop
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   T 0492-55 99 88  

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

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

      Bel voor een afspraak!

BESTEL UW HORREN OP TIJD

Daarom Smits&Smits

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

smitsensmits.nl

Bij mooi weer loopt het storm. 

Laat u daarom nu adviseren

over nieuwe horren. 

Dan heeft u ze zeker op tijd binnen!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

www.deinstallatieman.nl

Huiskensstraat 21  •  5708 XA Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76  •  E-mail: info@deinstallatieman.nl

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.
• Duurzame energie o.a. warmtepompen
• Waterontharders
• Airconditioning
• Service en onderhoud van uw CV
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Schoolthema
“Afval op De Vendelier”

Basisschool De Vendelier is een 
Rooms-Katholieke basisschool die 
als eerste school werd gesticht in de 
wijk Brandevoort. De basis voor de 
uitwerking van de onderwijsvisie zijn 
vier B’s: betrokkenheid, betekenis-
vol, bedoeling en de bemiddelende 
rol van de leerkracht. 
Ieder jaar organiseert de school 
een schoolproject. Gedurende een 
aantal weken werken alle groe-
pen aan een gezamenlijk thema. 
Op 12 maart vond de aftrap van 
het schoolproject op ludieke wijze 
plaats. Tijdens een zelf gemaakt to-
neelstuk maken de kinderen kennis 
met het thema afval. Tevens gaat, 
in samenwerking met de gemeente, 
De Vendelier vanaf deze datum het 
afval meer scheiden. Vervolgens 
gaan de kinderen gedurende 3½ 

week met dit thema aan de slag. 
Aan de hand van excursies, gastles-
sen, presentaties en eigen onder-
zoek verdiepen de kinderen zich in 
afval. Ieder op zijn of haar eigen 
niveau. Zo gaan de kleuters knut-
selen met afval. De middenbouw 
gaat tijdens gastlessen op avontuur 
in onze eigen Noordzee. Onderweg 
ontmoeten ze zeedieren, maken ze 
de koppeling naar de voedselketen 
en het probleem van plastic soep 
en wat wij daar zelf aan kunnen 
doen. De hoogste groepen gaan 
met eigen ogen zien wat er alle-
maal voor nodig is om ons water 
gezuiverd te krijgen. Zij brengen een 
bezoek aan een waterzuivering. Dit 
alles om bewustwording te creë-
ren van de hoeveelheid afval die 
we produceren en daarnaast de 

kinderen meer bewust en duurzaam 
met afval te laten omgaan. Door dit 
thema op jonge leeftijd aan de orde 
te stellen, kunnen ze een mening 
vormen over de gewoonten en mo-
gelijkheden rondom afval. Tevens 
stimuleren we dat de kinderen hier 
op een verantwoorde manier mee 
omgaan. Wij sluiten het school-
thema af op vrijdag 5 april met een 
inloopochtend. Tussen 10.00 en 
11.30 uur presenteren de klassen 
(zowel op de Schutsboom als op de 
Stepekolk) aan alle geïnteresseer-
den wat zij in deze periode geleerd 
en gemaakt hebben. Graag nodigen 
we u hiervoor uit! n

Afval, je kan er niet omheen; in diverse media is het een bijna dagelijks terugkerend thema. Hoe kun-
nen we de afvalstroom verminderen, afval hoort in de prullenbak en niet op straat, de ‘plasticsoep’, 

duurzaam omgaan met afval. Allemaal vragen die de komende weken op De Vendelier centraal zul-
len staan tijdens het schoolproject: Afval. Gedurende deze periode gaan alle kinderen, ieder op hun 
eigen niveau, aan de slag met het thema afval. De resultaten hiervan zullen te zien zijn tijdens de 

afsluiting op 5 april.

tekst: Boukje Froeling

foto: Marc Dekkers
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Al meer dan 90 jaar uw 
vertrouwde witgoedspecialist

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

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

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

Kijk in onze webshop
 of in onze winkel

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

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

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

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

Het is weer voorjaar tijd om de konijnen te enten

Dier en Dokter Hoogstraat
Hoogstraat 167
5615 PW Eindhoven 
040 - 257 0057
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Help, de slimme wijk
gaat echt door

Niet alleen de gemeente, maar ook 
de stichting van de BSD zetten nu 
echt in op de bouw van de eerste 
woningen. In het zogenaamde 
40 kavel project zijn in de maand 
maart grote stappen gezet om tot 
een gezamenlijk plan van de groep 
bewoners te komen. stedenbouw-
kundig bureau UNStudio die ook de 
stedelijke visie voor het nieuwe deel 
van Brandevoort heeft opgeleverd 
heeft de groep bewoners daarbij 
geholpen.  Dat deze route serieus 
is en opzienbarend, laat de groot-
scheepse presentatie van de BSD 
op donderdag 28 februari zien. In 
de Traverse in Helmond presenteert 
het team van BSD zich, bedrijven 
die projecten gaan uitvoeren in de 
nieuwe wijk zijn aanwezig en de 
verbonden instellingen die de BSD 
mogelijk maken, leggen uit hoe de 
uitgangspunten haalbaar zijn.

UNStudio 
Dit befaamde architectenbureau 
geeft bij monde van Ben van Berkel 
aan dat het stedenbouwkundig 
ontwerp uniek is en dat Brande-

voort een min of meer mondiale 
pretentie heeft. Het ontwerp laat 
zien dat de wegen en paadjes een 
zodanige structuur hebben dat 
het originele  landschap daarin 
terugkeert. Het reliëf dat nu in het 
landschap zit, komt terug in de te 
bouwen objecten en de structuur is 
zodanig gemaakt dat intimiteit van 
wonen optimaal samengaat met 
een vloeiende toegankelijkheid voor 
iedere bewoner. 

Passend in het grote ontwerp
In de afgelopen maand zijn de 
toekomstige bewoners met dit 
stedenbouwkundig bureau aan de 
slag gegaan om hun vergevorderde 
woonideeën om te zetten in een 
samenhangende woonbuurt. Pas-
send in het stedenbouwkundig plan 
vormt deze pilot van 40 huishou-
dens nu een leefbare en helemaal 
op de duurzame toekomst afge-
stemde wooneenheid. De komende 
maanden zullen deze bewoners 
met hun architect en ondersteu-
nende diensten hun woningen bin-
nen de BSD-criteria uitwerken. 

Op 28 februari blijkt dat verschil-
lende bedrijven al ver vooruit heb-
ben gedacht wat zij kunnen maken 
vanuit de BSD-uitgangspunten. Zij 
presenteerden een aantal (woon)
projecten die toekomstige bewo-
ners  tegemoet kunnen komen in 
hun circulaire en energievriendelijke 
wensen.
De eerste pilot van 40 woningen, 
die de pioniers zijn in het bedenken 
van woonwensen en deze hebben 
omgezet in concrete woningen zul-
len dit allemaal van dichtbij mee-
maken. 

BSD Brandevoort met mon-
diale allure
Al met al beschikt de gemeente 
Helmond weer over een nieuw en 
bijzonder woonproject, bijna nog 
unieker dan de huidige woonwijk 
Brandevoort, die zich al weer twee 
decennia lang onderscheidt door 
zijn opvallende architectuur en 
woondynamiek. n

tekst: Giel Pollemans

foto: Vincent Knoops
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

denooijerhoveniers06 484 914 22

T 06 539 48 684
www.deblauwereiger.nu

E info@deblauwereiger.nu

Ankie Puts
Neerwal 60
5708 ZA Helmond 

jouw schoonheidssalon in Brandevoort
◊ Gezichtsbehandeling
◊ Gelnagels zowel lak als verlenging
◊ Voetbehandelingen

voor meer behandelingen, info en online afspraken 
www.deblauwereiger.nu

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

Laat je klus doen  

 door de Hubo vakman!
Dé totaaloplossing voor iedere klus 

 HORREN OP MAAT  

GRATIS
MONTAGE

 KASTEN OP MAAT  
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Carnaval in Brandevoort

Wat hebben we er met zijn allen 
een skôn fisje van carnaval 2019 
gemaakt. Helaas is het weer voorbij. 
Wat hebben we met zijn allen 
genoten van alle activiteiten en de 
gezelligheid van iedereen. Op naar 
volgend jaar, ons jubileumjaar, 11 
jaar carnaval in Brandevoort. We 
gaan snel beginnen met het voor-
bereiden van een knallend carnaval 
met als middelpunt een spectacu-
lair feest. 

Traditiegetrouw zijn we dit jaar ge-
start op vrijdag met de scholenbe-
zoeken. Tijdens deze ochtend zijn 
we met onze prinsenwagen naar 
De Vendelier, OBS Brandevoort en 
Mondomijn geweest. Het is ieder 
jaar weer fantastisch om samen 
met de scholieren een feestje te 
kunnen bouwen! Vrijdagavond 
zijn we van start gegaan met het 
carnavalsprogramma van 2019! We 
zijn begonnen met een Fancy Teen 
Dance Party. Alle tieners uit Bran-
devoort (en omstreken) waren van 

harte welkom en wat hebben we 
een leuk feest ervan gemaakt! De 
zaterdagmiddag hebben we weer 
heerlijk genoten van de Carnavals-
optocht op ’t Hout met de Bran-
deleros die ons voor gingen met 
hun gezellig, swingend en vooral 
muzikaal gezelschap. Aansluitend 
hebben we in onze hoftempel ’t 
BrandPunt, een carnavalsfeest D’n 
Zoete Inval gehouden. Dit was een 
geweldig carnavalesk wijkfeest.

Zondag was de optocht Helmond 
Centrum. De maandag was de 
traditionele kindermiddag. Deze 
werd georganiseerd door SBiA en 
de Brandeliers. De Brandevoor-
ste entertainers verzorgden deze 
middag de muziek, dans, bingo en 
ook waren Baco en Breezer gezellig 
langsgekomen. Op de dinsdagmid-
dag was er in onze hoftempel een 
carnavalesk-café. Om de traditie 
af te sluiten zijn we op woensdag-
avond het askruisje gaan halen bij 
de St. Lucia kerk en echt als echte 

afsluiter hebben we de vlag gestre-
ken. Zo hebben we op een gezellige 
en feestelijke sfeer afscheid geno-
men van carnaval 2019.

We hebben dit skon fisje onder 
leiding van Prins Mark d’n Urste 
gevierd. Hij heeft deze carnaval 
samen met zijn Adjudant Jeroen, 
de Raadsheren en Raadsdames, de 
Dansgarde en alle andere actieve 
Brandeliers, dubbel en dwars waar 
gemaakt met het motto: “WAI 
MAEKE ER SAMEN ’N SKÔN FISJE 
VAN!” Wat hebben we er een skôn 
feest van gemaakt met zijn allen. 

Iedereen bedankt en in het bijzon-
der onze sponsoren! n

tekst: Tamara Vorstenbosch

foto: Rianne van Lierop
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Verkiezingen voor het 
parlement van de Europese Unie

GroenLinks

Luchtvervuiling stopt niet bij 
de grens.
In Helmond, Brabant en Nederland 
werkt GroenLinks hard aan vergroe-
ning, verduurzaming en het ‘eerlij-
ker’ maken van ons land. Maar dat 
krijgt pas echt vleugels als Europa 
ook meedoet! Want luchtvervuiling 
stopt niet bij de grens. 
Voor de volgende punten gaat deze 
Europese werking ook op:
• Publieke sector
 Europa moet niet meer markt- 

 werking afdwingen in de publieke  
 sector zoals voor de woning 
 markt, in de zorg en in het on- 
 derwijs. We zonderen kleinere en  
 lokale diensten uit van Europese  
 aanbestedingsregels. 
• Een groene economie, smart  
 mobility en nieuwe banen
 De Europese Unie stimuleert dit  
 en daarom onderstrepen we  
 deze inzet: hernieuwbare energie  
 en hergebruik van grondstoffen.  
 De Helmondse automotive ac- 
 tiviteiten zijn hier een goed voor 
 beeld van.

• Duurzame landbouw 
 Landbouw die respect heeft voor  
 onze leefomgeving, dieren en na- 
 tuur is ons doel. Biodiversiteit, l 
 landschapsonderhoud, water-
 berging en dierenwelzijn staan  
 dan voorop.
• Europese investeringen in een  
 groen Brabant
 Natuurgebieden beter met elkaar  
 verbinden. 
• Betere Europese afspraken over  
 luchtkwaliteit 
 Europees verband pakt de  
 normen voor fijnstof en andere  
 vervuilende uitstoot van voer- en  
 vaartuigen aan.

CDA

Een directe lijn van Helmond-
Brandevoort naar Brussel
Brussel lijkt soms ver weg, maar er 
staan onderwerpen op de agenda, 
die Brabant en Helmond direct 
raken. Tom Berendsen is de enige 
Brabander, die een serieuze kans 
maakt op een invloedrijke positie 

Op donderdag 23 mei krijgt u de kans om de politiek in de 28 Europese landen te beinvloeden. 
Hoeveel? Dat is moeilijk te zeggen, maar u kunt met uw stem wel een klein beetje de richting een be-
paalde kant opduwen. Daarom is het goed om te weten wat Helmondse politieke partijen vinden van 
de Europese politiek, wat u kan helpen een keuze te maken bij de aankomende verkiezingen. Onze 

burgemeester verwoordt het belang van de verkiezingen als volgt:

“Beste inwoners van Brandevoort,

Het Europa van nu is ontstaan vanuit het idee van ‘nooit meer oorlog.’ Na de Tweede Wereldoorlog was er meer dan ooit de 
behoefte aan internationale samenwerking. 
Anno 2019 is de wereld in beweging. Nederland maakt prominent deel uit van Europa waarin 28 en – als de Brexit straks stand 
krijgt – 27 landen samenwerken. De vraag is hoe de toekomst van Europa wordt ingericht, zeker nu om ons heen de dynamiek 
groter wordt. Zowel de veiligheid als de economische verhoudingen van de afgelopen decennia bieden geen vanzelfsprekend-
heid richting de toekomst.
Bij de verkiezingen staan onderwerpen op de agenda die voor de toekomst van Europa, van Nederland, maar zeker ook voor 
Brabant en Helmond heel bepalend zijn. Denk maar aan de ontwikkelingen binnen onze economie, de relatie met andere 
machtsblokken in de wereld, het migratievraagstuk en de aanpak van de klimaatverandering. De rol van het Europees parle-
ment is op al deze terreinen belangrijk. Als stad heeft Helmond veel profijt bij Europa. Onze belangrijke sectoren Automotive en 
Food hebben de afgelopen jaren veel financiële Europese steun ontvangen om innovatieve projecten uit te voeren. Ook voor 
een project als Brainport Smart District (in Brandevoort) geldt dat daarvoor veel internationale interesse bestaat.
We leven in Helmond, samen met 168 nationaliteiten. De hele wereld komt samen in onze stad. Onze kinderen kunnen wo-
nen, werken en studeren waar ze willen. Mede door de Europese Unie. Maak daarom gebruik van uw stem en draag bij aan de 
toekomst van Europa. Dat doen we voor onszelf, maar minstens net zozeer voor de generaties na ons. 
Met vriendelijke groet,

Elly Blanksma-van den Heuvel
Burgemeester gemeente Helmond“
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in het Europees Parlement. Brussel 
moet o.a. voor ons aan de slag om:
• De veiligheid te vergroten, door  
 het tegengaan van grensover- 
 schrijdende (drugs-)criminaliteit, 
• De eigenheid en identiteit van  
 regio’s te beschermen door bij- 
 voorbeeld investeringen in cul- 
 tureel erfgoed en ruimte te geven  
 voor lokale invulling van beleid. 
• Te investeren in innovatie, op- 
 leiding en in ervaren werknemers;  
• Banen voor de toekomst. 
• De bereikbaarheid te vergroten  
 en te zorgen voor schoon en vei- 
 lig vervoer; juist in de grensre- 
 gio’s. Ook in Brandevoort en  
 de rest van Helmond is dat volop  
 aan de orde, zoals in de discus- 
 sies rond: 
• Het vervoer van gevaarlijke stof- 
 fen via het spoor. 
• Het voornemen om een pijplei- 
 ding aan te leggen door Stiphout  
 en Brandevoort. 
• Het transport van elektriciteit via  
 de hoogspanningsleidingen.
• De spoorlijn die steeds voller  
 wordt en fietspaden, die i.v.m.  
 wisselende snelheden breder  
 moeten worden. 
Kortom; een directe lijn tussen 
Helmond-Brandevoort en Brussel 
is van groot belang.

50Plus

Waarom Europa? 
Omdat onze regering onze pen-
sioenen aan het verkwanselen is! 
Door alle kortingen hebben ge-
pensioneerden bijna 25% van hun 
koopkracht ingeleverd. Wij gaan 
er in Europa alles aan doen om 
de gewraakte rekenrente in heel 
Europa gelijk te stellen. 
Ons actiepunt: 
• Gelijke rekenrente in heel Europa.
• Ouderenbeleid op de agenda  
 zetten. Iedereen heeft recht op  
 een gelukkig en gezond leven.
• Tandembanen creëren: kop- 
 pel een meester(oud) aan een  
 gezel(jong). 
• 0 % BTW voor vers fruit, groen- 
 ten, noten en brood. 

PVDA

Zeker zijn van goed werk, 
een goede toekomst voor je 
(klein)kinderen en het eerlijk 
verdelen van de rekening van 
maatregelen tegen klimaat-
verandering. 

Zekerheden waarvoor een geza-
menlijk antwoord van de Europese 
gemeenschap nodig is. Dat is de 
boodschap waarmee de PvdA de 
Europese verkiezingen in gaat. 
Zeker zijn van een progressief en 
sociaal Europa
• Europa waar we nog steeds  
 sprake is van vrij verkeer van  
 pesonen en handel, maar waar  
 het niet meer mogelijk is om via  
 vreemde constructies mensen  
 niet het zelfde te betalen, voor  
 hetzelfde werk, in hetzelfde land.
• De maakindustrie zich op duur- 
 zame innovatie te laten richten.  
 Onze inzet moet worden veran- 
 derd van oud beleid, zoals  
 landbouw, naar nieuw beleid,  
 zoals innovatie, onderzoek, on- 
 derwijs, duurzaamheid en on- 
 dernemerschap. Hiermee worden  
 groene banen gecreëerd.
• Zeker zijn van eerlijke belastingen.
• Dat er een gemeenschappelijke  
 Europese winstbelasting komt  
 voor bedrijven. Het moet niet lan- 
 ger mogelijk zijn om met winsten  
 te kunnen schuiven tussen lan- 
 den om belasting te ontlopen. 
• Zeker zijn van een duurzame  
 economie en een veilig en  
 schoon klimaat.
• Europees Klimaatfonds op te   
 richten binnen de EU-begroting.  
 Hieruit bekostigen we bijvoor 
 beeld omscholing van werk- 
 nemers van de fossiele naar de  
 groene industrie.
• Duurzaamheidsmaatregelen  
 betaalbaar voor alle lagen van de  
 bevolking. 

VVD

• Mede dankzij Europese subsidies  
 uit het verleden is onze Brainport  
 Regio ontstaan.  Een regio die op  
 dit moment tot een van de meest  
 innovatieve van de wereld be- 
 hoort! Door het indienen van  
 innovatieve plannen kunnen  
 Helmond en Brandevoort ook in  
 de toekomst Europese subsidies  
 naar zich toe blijven trekken. De  
 ontwikkelingen in ‘Brainport  
 Smart District’, oftewel de  
 slimme wijk in Brandevoort, be- 
 wijzen dit. Dit alles levert huizen,  
 nieuwe duurzame technologieën  
 en veel extra werkgelegenheid  
 voor Helmonders op. 
• Mede door de Europese Unie is  
 er in onze stad een innovatiecen- 
 trum voor stadse mobiliteit ge- 

 komen. Voor dit project kunnen  
 wij in de toekomst nog miljoe- 
 nen aan subsidies tegemoet zien.  
 Dat betekent dat de economi- 
 sche kracht van Helmond verder  
 wordt verbreed en dat er mede  
 vanuit onze stad een vergroening  
 van de Nederlandse mobiliteit zal  
 plaatsvinden. 
• Om de handel en het vervoer van  
 personen vanuit Helmond met  
 haar achterland te verbeteren  
 zetten we in op een snel Euro- 
 pees netwerk van treinen. Hier- 
 door zou de groei van het  vlieg- 
 verkeer op middellange afstan 
 den kunnen worden afgeremd.
• De Europese Unie wordt steeds  
 belangrijker om de veiligheid van  
 onze Helmonders te garanderen.  
 Wij denken dat grensoverschrij- 
 dende (drugs-)criminaliteit al- 
 leen samen met andere landen  
 kan worden aangepakt.

D66

Een sterk Europa is nodig 
om veranderingen te kunnen 
bereiken. 
Veel politieke veranderingen 
hangen met internationale ver-
houdingen samen. Daarom is een 
internationale organisatie zoal de 
Europese Unie erg noodzakelijk.
Waaruit blijkt dat voor ons?
• De slimste wijk ter wereld, hier in  
 Brandevoort. In deze wijk wor- 
 den alle nieuwste technieken die  
 voor handen zijn op het gebied  
 van wonen, groen, sociale cohe- 
 sie en omgeving samengevoegd.  
 Actieve lobby om vernieuwende  
 en innoverende projecten ge- 
 steund te krijgen vanuit Brussel is  
 nodig volgens D66. 
• Luchtkwaliteit houdt niet op bij  
 de grens. Met zware industrie, in  
 bijvoorbeeld het Duitse Ruhr- 
 gebied, (net over de grens) is het  
 belangrijk om dit als Europa op  
 te pakken, we kunnen dit name- 
 lijk niet alleen als Nederland. 
• De veiligheid in de omgeving van  
 Brandevoort. Denk dan aan de  
 chemiebuizen en de hoogspan- 
 ningsleidingen. Geen onder- 
 werpen die op dit moment beslist  
 worden in Europa. D66 Helmond  
 heeft echter zeer korte lijnen met  
 Den Haag en Europa en wij bren- 
 gen dit onderwerp constant on- 
 der de aandacht. n

foto: Vincent Knoops
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STYLETREND CASUAL

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲ D AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B  MIERLO GRATIS 
PARKEREN

GRATIS 
WIFI

FOLLOW 
US

FOLLOW 
US

EXTRA KOOPAVOND 10 APRIL 19.00 – 22.00
GENIET VAN EEN MODESHOW MET DE NIEUWSTE VOORJAARSCOLLECTIE

KOOPZONDAG 14 APRIL 12.00-17.00
 LAAT JE VERRASSEN DOOR DE NIEUWSTE MODE VOOR MANNEN, IN MIERLO

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

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲ D AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B  MIERLO PARKERENWIFIUSUS

SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL
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Politiek over de wijk

Brandevoort in beweging
Na een periode van relatieve rust 
zijn er volop nieuwe ontwikkelin-
gen in Brandevoort. Op 28 februari 
vond in een bomvolle zaal Traverse 
de aftrap plaats voor Brainport 
Smart District, ofwel de Slimme 
Wijk. Een ambitieus en vernieu-
wend project tussen de spoorlijn 
en de Helmond-Eindhovenweg 
(N270). Het gaat om 1500 wo-
ningen en veel bedrijvigheid in de 
vorm van gedeelde kantoor- en 
werkruimtes (www.brainports-
martdistrict.nl). Nog dit jaar zal de 
eerste proefwoning (Casa) door 
studenten van de TU Eindhoven 
opgeleverd worden.

Woningmarkt 
De woningmarkt is booming, ook 
in Brandevoort. De vraag overstijgt 
het aanbod en dat leidt tot hogere 
prijzen. Daarnaast is er een gebrek 
aan gekwalificeerd personeel en 

lopen de wachttijden en kosten 
voor materialen op. We staan voor 
een gezamenlijke uitdaging om 
alle bevolkingsgroepen, met extra 
aandacht voor de starters en de 
ouderen, te kunnen huisvesten 
tegen betaalbare prijzen, waarbij de 
kwaliteit hoog in het vaandel moet 
staan. Om de druk van de ketel 
te halen zijn er op 7 maart 2019 
afspraken gemaakt tussen rijks-
overheid, provincie en de gemeen-
ten om procedures te versnellen, 
extra woningen toe te voegen en 
de bouw van tijdelijke woningen 
mogelijk te maken. Dat kan ook in 
de slimme wijk.

Winkelcentrum 
Uitbreiding van de wijk Brandevoort 
betekent betere kansen voor het 
wijkwinkelcentrum Brandevoort en 
de noodzaak om de voorzieningen 
en het verenigingsleven op peil te 
houden. Denk daarbij onder andere 

aan scholen en het sportpark. Wijk-
huis ‘t BrandPunt is af en toe te 
klein. Mogelijk dat met wat aanpas-
singen de sporthal meer gebruikt 
kan worden, zoals met de wijkquiz 
“Wittewelwittenie”. Het fietspad 
tussen Helmond en Eindhoven 
vordert gestaag en de verwachting 
is dat die volgend jaar helemaal 
gereed is.

‘t Buizentracé
Inmiddels is een stevige politieke 
lobby op gang gekomen, om het 
buizentracé buiten de wijk te hou-
den. Daar zal binnenkort duidelijk-
heid over komen. Ook de veiligheid 
van het spoor en de hoogspan-
ningsleidingen blijven aandachts-
punten. n

Bij toerbeurt schrijven enkele politici uit de wijk over een politiek onderwerp in de wijk. 
In Brandevoort zijn politici van 4 politieke partijen woonachtig: Groen Links Lara Tamarinof en 

wethouder Antoinette Maas, CDA Jan Roefs en Holke Flapper, VVD Serge van de Brug en Michael 
Akkers en voor D’66 Stef Stevens, Maarten Selten en wethouder Gaby van den Waardenburg.

tekst: Jan Roefs en Holke Flapper

van CDA Helmond

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

info@heesmans.nl | www.heesmans.nl

Ook voor service
en onderhoud!
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•  Altijd minimaal 10%
met  klantenspaarsysteem

•  Gratis parkeren voor 
de deur

•  Persoonlijke en deskundige 
bediening

•  Vertrouwd adres sinds 1947

PASSIE
VOOR SPORT EN OUTDOOR

1500m2 avontuurlijk 
winkelplezier

PASSIE
VOOR SPORT EN OUTDOOR

BBQ

SPORT

WALKING

CAMPING

BAD&BEACH

KIJK OOK 
EENS OP
WWW.

ADVENTURE-
STORE.NL

ADVENTURE-
STORE.NL

TRAVEL

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

15% KORTING
OP HET GEHELE

ASSORTIMENT IN DE WINKEL
Niet in combinatie met andere acties!

Geldig t/m 14 april 2019. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

ASSORTIMENT IN DE WINKEL

Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mw. Mr. E. Kweens
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Wijksportdag Brandevoort

De Wijksportdag wordt gehou-
den op 30 mei 2019 op Sportpark 
Brandevoort en we beginnen rond 
10.00 uur en we sluiten de dag af 
rond 19.00.

Samen met een team
Vorm samen met je familie, vrien-
den, straatgenoten, sportteam, 
collega’s of andere bekenden een 

team van minimaal 10 tot maxi-
maal 15 personen. Iedereen van 
jong tot oud kan meedoen aan 
deze sportieve dag. 

We vragen aan de deelnemers een 
bijdrage in de kosten. Van deze 
bijdrage worden de spellen gehuurd 
en krijgt iedereen een lunch én een 
barbecue aangeboden. Aan de bar 

in de gezellige kantine zijn natuur-
lijk diverse drankjes te bestellen.

Meedoen?
Wil je een team inschrijven? Stuur 
dan een mail naar inschrijvingen@
sportparkbrandevoort.nl. Aanmel-
den kan tot 20 mei 2019.
Lukt het niet om een volledig team 
bij elkaar te krijgen, maar wil je wel 
meedoen. Laat het ons dan weten! 
We kunnen een oproep voor je 
plaatsen op onze Facebookpagina 
of twee halve teams samenvoegen. 
Een mooie gelegenheid om meer 
wijkbewoners te leren kennen.

Vrijwilligers gezocht
Iets organiseren zonder vrijwilligers 
gaat natuurlijk niet. Daarom zoeken 
we altijd vrijwilligers om mee te hel-
pen bij het uitzetten en opruimen 
van de spellen. En om spellen te 
begeleiden tijdens de wijksportdag. 
Daarvoor kun je je ook aanmelden 
via inschrijvingen@sportparkbran-
devoort.nl. n

Op Hemelvaartsdag organiseert SSBB (Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort) weer de 
Wijksportdag. Een sportief, maar vooral gezellig evenement. Op het programma staan onder 

andere sporten als voetbal, beachvolleybal, bootcamp, een stormbaan en een estafette. 
Sportieve activiteiten voor alle leeftijden!

Wandelweekend,
ook in Brandevoort

Op zaterdag 6 april en zondag 7 april 
organiseert Adventure Store een 
wandeling door onder andere de 
Veste in Brandevoort en de mooie 
natuurgebieden in deze omgeving. 
Dit jaar als 1-daagse of 2-daagse 
wandeltocht met routes van 5 
t/m 40 km. Op de 2e dag gaan de 
routes in tegenovergestelde richting. 
De wandelaars worden ontvangen 
met gratis koffie, thee, fris. Onder-
weg zijn er diverse wandelvriende-
lijke rustplaatsen. In de winkel van 
Adventure Store zijn verschillende 
activiteiten georganiseerd, die de 
wandeltocht ondersteunen. n

tekst: Suzan Beks

foto: Stichting Sporten en bewegen 
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Kaatje Jans
boodschappen is funshoppen

Malaika Näumann, 46 jaar jong, 
is geboren en getogen in Geldrop. 
Na het behalen van een Mavo 
diploma volgt ze een opleiding om 
in een kinderdagverblijf te kunnen 
werken. Na enkele jaren kiest ze 
toch voor een andere richting. Ze 
gaat werken in Geldrop in de Deli-
catessenzaak van Frank Lammers 
“de baas in kaas” en leert daar het 
vak van winkelbediende delicates-
sen. Hun verhouding werkgever/
werknemer wordt na enige jaren, 
zowel zakelijk als privé, omgezet in 
een partnerschap. 

Een andere wending 
Al snel zou hun beider leven een 
onverwachte wending nemen. In-
middels 13 jaar geleden, stapt een 
man de winkel van Frank binnen 
die hem vraagt om de zaak aan 
hem te verkopen en voor hem te 
komen werken als Store Manager. 
Zijn taken gaan bestaan uit het be-
geleiden en opzetten van nieuwe 
delicatessenzaken. Daarnaast gaat 
het om ondernemers te vinden en 
deze opleiden totdat zij zelfstandig 
zo’n zaak kunnen exploiteren.
Dit aanbod komt voor Frank als 
donderslag bij heldere hemel. Hij 
moet enige weken over dit voorstel 
nadenken, voordat hij besluit om 
hierop in te gaan.

Tijd voor een nieuwe 
uitdaging.
Na de verkoop van zijn zaak, 
medio april 2006, begint hij aan 
deze nieuwe uitdaging en vanaf die 
datum wordt de naam van de zaak 
veranderd in: Kaatje Jans Geldrop. 
Malaika blijft hier nog een jaar 
werken om de nieuwe ondernemer 
wegwijs te maken.
Dan neemt ze ontslag en zoekt 

een nieuwe uitdaging in een vis-
winkel. Niet lang daarna gaat ze 
werken in een kaaswinkel met de 
naam: “Boter kaas en eieren” aan 
de Mierloseweg 30 in Helmond. Ze 
werkt hier, als verkoopster, 6 jaar 
met veel plezier. Maar dan wordt 
het weer tijd voor iets anders. Ze 
besluit om haar nichtje te gaan 
helpen met de start van een nieuw 
schoonmaakbedrijf. Ondertussen 
heeft ze nog altijd contact met 
haar oude werkgever uit Geldrop. 
Als ze hoort dat deze op zoek is 
naar nieuw personeel, solliciteert 
ze. Ze wordt uiteraard aangeno-
men en werkt dan weer in haar 
vertrouwde winkel in Geldrop.

Nieuw begin
Ondertussen vraagt de eigena-
resse van “Boter, kaas en eieren” 
waar ze 6 jaar gewerkt had, zich af 
of zij iemand weet die haar winkel 
zou willen overnemen. Op aanra-
den van haar partner Frank besluit 
ze deze nieuwe uitdaging zelf aan 
te gaan en zo wordt er een 23e 
Kaatje Jans Franchise winkel van 
gemaakt. 
Dan wordt Malaika zelf, na een 
drastische verbouwing, de nieuwe 
zelfstandige ondernemer van deze 
delicatessenzaak. Er is op dat mo-
ment een behoorlijk grote klanten-
kring die, door het uitgebreide aan-
bod van producten en de al reeds 
bekende klanten van Malaika zelf, 
steeds verder uitgroeit, waaronder 
veel klanten uit Brandevoort.

Zeer uitgebreid assortiment
Kaatje Jans Helmond beschikt 
over een zeer breed palet delica-
tessen van heel “gewone” produc-
ten zoals boterhammenworst en 
luxe vleeswaren als Pata Negra 

(Spaanse gedroogde ham van 
het zwarte scharrelvarken). Dit 
uitgebreide assortiment zoals: 
vers gebrande noten, binnen- en 
buitenlandse kaassoorten, salades, 
wijn & porten, is bijna te veel om 
op te
noemen. En ... niet te vergeten, 
de uitgebreide chocolaterie afde-
ling. Met daarbij ook zaken zoals 
serviesgoed en olijfhouten
snijplanken om al dat lekkers mooi 
op te kunnen dienen. Ook beschikt 
de zaak over een belegde broodjes 
en catering service. Deze broodjes 
zijn ook online te bestellen of op 
hun terras te nuttigen met een 
kopje koffie.
Frank assisteert Malaika met raad 
en daad. Ook als gediplomeerd 
kok, heeft hij zijn bijzondere in-
breng in de bereiding van onder 
andere salades en catering. Samen 
hebben Malaika en Frank (42) een 
groot aantal jaren (22 jaar) erva-
ring in deze branche. 

De winkel is online te bezoeken 
op: www.kaatjejans-Helmond.nl 
tel. 0492 347906. n

tekst: Marga Dobma

foto: Rianne van Lierop



61



62

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

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

WOUT VAN VLERKEN
VERNIEUWD

BOSCH
INDUCTIEKOOKPLAAT
TYPE-PXX645FC1M
Inductiekookplaat voorzien van flex zones: meer flexibiliteit door 
het koppelen van kookzones. 
Met BraadSensor Plus voor optimaal braad-resultaat 
dankzij de automatische temperatuurregeling.

949,-
KORTING 

100,-

849,-
BOSCH
WASMACHINE
TYPE-WAB28160

Eenvoudig te bedienen wasmachine 
die te beladen is tot 6 Kg.

A+++

ENERGIE
6
KILO

1400
TOEREN

B
DROGEN

WOUT VAN VLERKEN IS VERNIEUWD!

399,-

449,-
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Tria fietsen
ligt op schema

Koen Schrama van Tria fietsen 
vertelt trots over de positieve 
ontwikkelingen van zijn winkel in 
Brandevoort. Hij zit nu met zijn 
bedrijf bijna een jaar in de wijk en 
de klantengroep groeit nog steeds. 
Afwijkend van de klantvraag in 
Lieshout, merkt hij, dat de Bran-
devoorters eerder naar actueel 
onderhoud van hun fiets vragen. 
In Lieshout zijn de klanten meer 
preventief bezig met hun fiets. Die 
willen gewoon vooraf verzekerd zijn 
van een goed onderhouden fiets. 
Maar, dat zijn over het algemeen 
ook oudere klanten. In Brandevoort 
is het publiek eerder op het dage-
lijkse moment ingesteld.

Dat het goed gaat blijkt uit de uit-
breiding van een onderhoudsplek 
die Koen aanbrengt in zijn huidige 
winkel. Een nieuw pand of een 

extra ruimte erbij doen, zit er nog 
niet in. Daarvoor zijn de kosten 
voor een ruimte in Brandevoort nog 
te hoog. Net als andere winkeliers 
ervaart ook Koen dat de huur voor 
een extra pand gewoon te hoog is.

Via de winteractie met het gratis 
repareren en verbeteren van de 
verlichting van de fietsen in Bran-
devoort afgelopen winter, heeft 
zijn klantenkring een aardige groei 
doorgemaakt. Verder is het snel 
reageren, van Koen en zijn mede-
werkers Daan en Kevin, voor veel 
Brandevoorters een reden om bij 
Tria fietsen hun onderhoud te laten 
doen. Soms brengen klanten hun 
fiets al voor een wasbeurt en licht 
onderhoud zoals de ketting smeren 
en onderdelen aandraaien naar de 
winkel. Het gemak dient de mens 
en daar springt Koen graag op in.

Al met al een verfrissende ervaring 
om in een nieuwe en relatief jonge 
wijk als Brandevoort zijn diensten 
te mogen aanbieden. Koen blijft 
graag doorgaan en zal in april 
de bewoners verrassen met een 
nieuwe actie: de zomerbeurt voor 
de fietsen van Brandevoort. En 
uiteraard kan iedereen in Lieshout 
komen kijken voor een fiets uit een 
groot assortiment van merken. En 
deze kunnen gewoon vanuit Bran-
devoort geleverd worden. n

tekst: Giel Pollemans

foto: Rianne van Lierop
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Je bent welkom op de Marktstraat 18 in Mierlo, 
óók zonder afspraak. Bel 0492 - 661 712 of 
e-mail naar mierlo@veldsink.nl.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Zakelijk advies, 
gewoon om de hoek!

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

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

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

Vooraanmelders krijgen gratis toegang tot onze online theorie 
ruimte en slaaggarantie van Theorie College Nederland

Madelon Janssen | Tea Bijlsma

● 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  Beekstraat 2 Nuenen
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

 
Iedere dinsdag t/m donderdag

ANDERS BIJ PEZZAZ
Leuke kaart met kleine gerechtjes,

proef & geniet! 

Iedere dinsdag t/m donderdag
PEZZAZ KEUZEMENU ALL-IN

20 wijnen per glas
Uitgebreide bierkaart

Kortom, genieten!
 

RESERVEREN? T 040-2912725
ONLINE: WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL
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Dekkend AED netwerk in 
Brandevoort is een feit!

De 3 elementen die hiervoor nodig 
zijn, betreffen 1) een oproepsys-
teem via de 112-meldkamer, 2) 
voldoende geplaatste AED’s om 
dekkende cirkels te creëren en 3) 
minimaal 15 aangemelde burger-
hulpverleners binnen een straal van 
500m van elke AED.

Oproepsysteem
De meldkamer binnen onze re-
gio was al aangesloten bij het 
oproepsysteem van HartslagNu. 
Dit systeem werkt met vrijwillige 
burgerhulpverleners. Zodra er een 
oproep van een hartstilstand bij 
112 binnenkomt sturen zij 2 ambu-
lances naar het slachtoffer en een 
bericht naar burgerhulpverleners 
in de buurt. In het bericht aan de 
burgerhulpverleners staat het adres 
waar de hartstilstand is en waar de 
dichtstbijzijnde AED is. 

AED’s
Binnen Brandevoort waren er 
slechts 2 AED’s 24 uur per dag 
beschikbaar én aangemeld bij 
Hartslagnu, te weten bij Gezond-
heidscentrum Brandevoort en aan 
de Landvoort. Als 2e stap om Bran-

devoort dekkend te krijgen, hebben 
we in samenwerking met gemeente 
Helmond bepaald dat er in totaal 8 
AED’s nodig waren. Op basis van 
de bestaande AED’s hebben we de 
locaties gekozen waar de 6 extra 
AED’s geplaatst moesten worden, 
om tot dekkende cirkels te komen. 

Om alle wijkdelen binnen Brande-
voort te dekken, zijn dit de volgende 
extra locaties geworden, in overleg 
met bewoners/organisaties: Korte 
Schutsboom, Looisehoeve, Mon-
domijn, Tuincentrum Peter van 
Gennip, Medevoort-oost en De 
Kalderman.

Burgerhulpverleners werven
Als derde en laatste stap was het 
er voor zorgen dat zoveel mogelijk 
mensen die al kunnen reanimeren 
binnen Brandevoort, zich aanmel-
den bij het oproepsysteem. Een 
groot deel van de mensen leert 
reanimeren door het volgen van 
een reanimatiecursus. Daarnaast 
leren mensen ook reanimeren via 
hun opleiding of beroep. Ook dat 
zijn potentiële burgerhulpverleners 
en daarom is het belangrijk dat zij 

zich ook aan melden als burger-
hulpverlener.

Veel burgerhulpverleners
Gelukkig hebben we al veel burger-
hulpverleners in Brandevoort. Maar 
uiteraard geldt: hoe meer hoe beter. 
Mensen die kunnen reanimeren en 
burgerhulpverlener willen worden, 
kunnen terecht op
www.hartstichting.nl/burgerhulpver-
lener voor alle informatie. Iedereen 
van 18 jaar of ouder met een geldig 
reanimatiecertificaat mag burger-
hulpverlener worden. Mensen die 
nog niet kunnen reanimeren, kun-
nen een reanimatiecursus volgen. 
Een beginnerscursus duurt 3 à 4 
uur. De cursisten leren welke stap-
pen zij moeten doorlopen bij een 
hartstilstand. Ze leren reanimeren 
en het bedienen van een AED.
Het is ons gelukt om in samen-
werking met Gemeente Helmond 
(geheel kosteloos voor de deelne-
mers) op diverse data een reani-
matiecursus aan te bieden voor 
de bewoners van Brandevoort. 
Inmiddels hebben we meer dan 70 
mensen opgeleid. 
Door het enorme enthousiasme 
en het snelle aanmelden van de 
inwoners van Brandevoort zaten 
deze cursussen binnen één dag al 
vol! Dat is natuurlijk geweldig! En 
tegelijkertijd zonde voor alle overige 
geïnteresseerden. Hiervoor zullen 
wij in de nabije toekomst meerdere 
cursussen gaan aanbieden. 
Wij zijn trots op wat wij in korte tijd 
bereikt hebben met de werkgroep 
en trots op de Brandevoorders die 
zich hebben aangemeld voor de 
reanimatiecursus en als burger-
hulpverlener!
Voor meer informatie of contact 
met Werkgroep AED Brandevoort: 
wijkraad.aed@brandevoort.org. n

tekst: Mark Mansfeld

foto: Vincent Knoops

Met een groepje gedreven Brandevoorders zijn we aan de slag gegaan met het opzetten van 
een dekkend AED netwerk in de wijk; het creëren van zones waarbij binnen 6 minuten een 

burgerhulpverlener ter plaatse is bij een slachtoffer met hartstilstand.
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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 
----------------------------------------------------------------------------------
Budo 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
----------------------------------------------------------------------------------

Sportverenigingen

Naam Website 
----------------------------------------------------------------------------------
Jeu de Boules club Brandevoort www.jeudeboulesclub.brandevoort.org
----------------------------------------------------------------------------------
Jibb Helmond www.jibbhelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Judo vereniging Mierlo-Hout www.jvmh.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Lopersgroep Brandevoort www.lopersgroepbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
RV Olympia www.rvolympia.nl
----------------------------------------------------------------------------------
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
----------------------------------------------------------------------------------

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
----------------------------------------------------------------------------------
Isosensori 
E: dialtic@gmail.com W: 
----------------------------------------------------------------------------------
KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl W: www.kbo-stlucia.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Groeperingen
Kobra 
E: info@koorbrandevoort.nl W: www.koorbrandevoort.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
----------------------------------------------------------------------------------

Dat sporten goed voor je is dat weten we allemaal. Sporten helpt preventief tegen overgewicht en bevordert de kwaliteit van het leven en is ook vooral 
ontzettend leuk!
Waar kunnen we naartoe in Brandevoort, of als we niet in Brandevoort terrecht kunnen, waar moeten we dan naartoe? De sportindex laat een overzicht 
zien van de sportverenigingen uit Brandevoort en verenigingen uit de omgeving met leden uit onze wijk.
Mis je nog een sportvereniging, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
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Ambachtshuis Brabant Onderwijsorganisatie ambachtelijk vakwerk De Plaetse 123 – 5708 ZK - Helmond

T: 06 53 14 47 46 E: onderwijsbureau@onsambachtshuis.nl W: www.ambachtshuis-brabant.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 Grafisch ontwerp | Web | Digitale magazines Kaldersedijk 8 - 5706 KD - Helmond

T: 0492 76 91 33 E: info@beekhuis-holthuis.nl W: www.beekhuis-holthuis.nl

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

Buro 7 Slimme websites & frisse vormgeving Laan door de Veste 58 - 5708 ZZ - Helmond

T: 0492 32 01 75 E: info@buro7.nl W: www.buro7.nl

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

De Blauwe Reiger Schoonheidssalon, nagelstyling, pedicure Neerwal 60 - 5708 ZA- Helmond

T: 06 53 94 86 84 E: Info@deblauwereiger.nu W: www.deblauwereiger.nu

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

Fotografie Rianne van Lierop Fotografie Ardijnserf 3 - 5706 JB - Helmond

T: 06 54 97 35 14 E: info@fotografieriannevanlierop.nl W: www.fotografieriannevanlierop.nl

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

Knoops Fotografie Fotografie Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond

T: 06 53 92 66 96 E: info@knoopsfotografie.nl W: www.knoopsfotografie.nl

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

KVB advocatuur Advocaat Arbeidsrecht Kapelhoeve 4 - 5708 SR - Helmond

T: 06 46 00 89 98 E: kim@kvbadvocatuur.nl W: www.kvbadvocatuur.nl

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

Per Manus Natuurgeneeskundige therapie Stappenhoeve 5 - 5708 WC - Helmond

T: 06 47 66 41 94 E: info@permanus.nl W: info@permanus.nl 

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

SiteTurn webdesign & onderhoud Webdesign Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond

T: 0492 84 68 21 E: info@siteturn.nl W: www.siteturn.nl 

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

Tuinontwerpburo Frank Stegers Tuinontwerpen Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond

T: 06 14 79 46 93 E: info@frankstegers.nl W: www.frankstegers.nl

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

Verwaijen Consulting Projecten - advies - training - coaching Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond

T: 06 53 94 39 44 E: info@verwaijenconsulting.nl W: www.verwaijenconsulting.nl

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

VidaSense Psychologie-Coaching-Training Woesthoeve 1 - 5708 VN - Helmond

T: 0492 66 73 79 E: info@vidasense.nl W: www.vidasense.nl

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

Bedrijvenindex

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

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas 0800 - 90 09
water 59 48 94

Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

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

Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we nu een speciale bedrijvenindex 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



Til er niet te zwaar aan. 
Kom zweten bij HUP!

www.hup.eu/sport/fitness/lidmaatschappen
Tot snel!

HUP  ·   Arkweg 3 -17   ·   5731 PD Mierlo   ·   0492 67 89 11

Is jouw summerbody nog niet af? Dan is er werk aan de winkel! Waarom wachten?
De zomer is dichterbij dan je denkt en sport is fun! Zeker bij HUP.

Kom je in het zweet werken in ons all-inclusive sportcentrum. En met all-inclusive bedoelen we dat er echt heel 
veel extra bij zit. Van kinderopvang tot bowlen, squash en tennis. Van voedingsadvies tot maar liefst keuze uit 65 
groepslessen die je onbeperkt kan volgen. Ook van relaxen maken wij een sport. Het is zwaar genieten in onze 
heerlijke sauna’s, zwembad en whirlpools. Is je interesse gewekt? Check dan onze website voor een abonnement dat 
bij jou past!

Brandervoorter-Hup-230x320mm-Maart.indd   1 11-03-19   09:19


