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UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 
ALS IN 

EINDHOVEN
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Ivm de vakantieperiode
is kantoor Mierlo- Hout
gesloten van 1 juli t/m
30 augustus

Rabobank Helmond

Je bent van harte welkom op ons
kantoor aan de Kerkstraat, 
centrum Helmond.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag 09.30 - 17.00 uur

Vrijdag 09.30 - 19.00 uur

Zaterdag 09.30 - 13.00 uur

Telefonisch zijn wij bereikbaar via (0492) 594 594.

Veel van je bankzaken kun je online regelen. Via Rabo Internetbankieren en

mobielbankieren. Je regelt het direct, makkelijk en snel online. Dit betekent dat je 24 uur

per dag gebruik kunt maken van onze dienstverlening en dus niet geheel afhankelijk bent

van onze openingstijden.

Wij wensen je een fijne vakantie!
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Van de redactie
juni 2019

De aangekondigde chemische 
afvalbuizen, die langs Brandevoort 
zouden gaan lopen, gaan niet 
door. De Tweede Kamer heeft voor 
Brandevoort en de regio gesproken: 
“De afvalbuizen moeten uit het in-
dicatieve traject.” De minister moet 
dit nog overnemen, maar het zou 
vreemd lopen als dat niet gebeurt. 
Dus de wijk is blij en alle betrok-
ken bewoners die in de buurt van 
het traject lagen, hebben uitgebreid 
feest gevierd. Wij feliciteren ieder-
een van harte met deze gang van 
zaken.

Ondertussen staan er voor de wijk 
nog meer mooie zaken te gebeu-
ren. De nieuwe wijk in aanbouw 
‘de Hazewinkel’ krijgt steeds meer 
contouren. Als de bouw binnenkort 
begint, zal de karakteristiek van 
deze typisch Brandevoortse wijk 
duidelijk vorm krijgen. Ondertus-
sen zijn de bouwwerkzaamheden 
van project ‘De Herenveste’ gestart. 
Binnen een jaar zullen er 51 wonin-
gen staan, die weer helemaal pas-
sen in de stijl van Brandevoort. De 
witte woningen in de wijk Liverdonk 
zijn in feite heel erg groen door-
dat zij heel energievriendelijk zijn 
gebouwd en gebruikt gaan worden. 
Hiermee krijgt het energiebeleid 
van gemeente Helmond ook in 
Brandevoort steeds meer voet aan 
de grond. Dit was al duidelijk voor 
de toekomstige wijk aan de andere 
kant van het spoor: De Marke. Hier 
komt de slimme wijk en energiezui-

nig is het vertrekpunt bij uitstek. De 
eerste bewoners moeten nog even 
wachten op de bouw, maar houden 
de bestuurders onder druk om snel 
aan de slag te gaan. Gelukkig kan 
de slimme wijk gebruik maken van 
enkele versnellingsmaatregelen van 
de centrale overheid om al eerder 
te gaan bouwen dan het bestem-
mingsplan zou toestaan. Tekenin-
gen zijn klaar, infrastructuur ligt op 
de tekentafel en aannemers treffen 
al voorbereidingen om meteen aan 
de slag te kunnen als bewoners de 
opdracht hebben getekend.

In sportpark Brandevoort is de 
wijksportdag eind mei op grootse 
wijze gevierd. Meer dan in voor-
gaande jaren hebben 14 groepen 
deze dag onvergetelijk gemaakt. 
Brandefood meldt u dat in sep-
tember weer een groots festijn 
plaatsvindt. Met de nieuwe organi-
satie zou het nog grootser kunnen 
worden. Ook Braverun zal met 
nieuwe apparaten, een beter uit-
gezet parcours en nog creatievere 
indeling van de slotronde er voor 
zorgen dat aan het eind van de 
zomervakantie veel bewoners prima 
kunnen genieten van een sportieve 
en modderige route. Dit geldt ook 
voor het Oktoberfest. U kunt nu al 
kaartjes kopen. 

Daarnaast heeft de wijk de laatste 
maanden enkele nieuwe onder-
nemers zien komen: in Shape, de 
innovatieve manier van werken 

aan je eigen sportieve figuur en de 
grootse Tattooshop vlak bij de nog 
nieuwe winkel Zus, op de hoek met 
de Laan door de Veste.

Tenslotte heeft het college van 
Helmond toch in juiste wijsheid be-
sloten om de granulaatkorrels van 
de kunstgrasvelden te vervangen. 
De kritische voetbalouders vinden 
echter dat de uitvoering niet zo ver 
mag weg liggen als nu is voorge-
steld. Zij pleiten ervoor om al veel 
eerder in Brandevoort de vervan-
ging aan te pakken. 

En als kern van onze courant leest 
u uitgebreid over de muziek in de 
wijk. De energieke en feestelijke 
omlijsting van het gemeenschaps-
leven in onze wijk krijgt een mooie 
dieptewerking door onze muziek-
groepen. Alle reden om een goede 
zomer tegemoet te gaan. Zeker als 
we kunnen lezen dat de Brande-
voortse sportgroepen telkens veel 
toppers voortbrengen. Al met al 
dus een muzikale en sportieve wijk 
in een nog steeds bijzonder ge-
bouwde woonwijk.

Veel plezier deze zomer, die afgelo-
pen week officieel is begonnen en 
graag weer tot ziens aan het eind 
van september wanneer onze derde 
uitgave van dit jaar uitkomt. n

tekst: de Redactie

foto: Marvin Princenwww.rabobank.nl/helmond
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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

de Plaetse 165 Helmond-Brandevoort      -      www.boutique4more.nl

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

SALE

Adverteren in de

Brandevoorter Courant? 

Dat kan heel makkelijk 

en al vanaf €47,50 euro

per uitgave!

Kijk op de website

voor de voorwaarden.
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Terugblik op geslaagde 
activiteiten
In zowel april als mei speelde het 
wijkhuis een centrale rol bij de vol-
gende evenementen:

• Fietsbeurs op 6 april
Een heel plein vol met fietsen! Het 
was een geweldig gezicht en het 
bleek dat deze beurs nog steeds in 
een grote behoefte voorziet. Vele 
fietsen wisselden van eigenaar. Niet 
in de laatste plaats bij de vrijwilligers 
die dit al vele jaren organiseren. 

• Koningsdag op 27 april
Op Koningsdag waren de weergo-
den ons helaas niet gunstig gezind. 
Daarom gingen alle activiteiten 
naar binnen. Met een beetje aan-
passing van iedereen werd het een 
zeer geslaagd feest, waar ruim 400 
kinderen en ouders aan meededen. 
Een hartstikke gezellige vrijmarkt in 
het gehele wijkhuis met spetterende 
optredens van Balletstudio Brande-
voort en DéDé danceballet. 

SBiA (Stichting Brandevoort in 
Actie) heeft Koningsdag voor de 
laatste keer georganiseerd. Daarom 
zoeken we nu een nieuwe organisa-
tor die op eigen wijze invulling gaat 
geven aan de viering van dit mooie 
traditionele Nederlandse volksfeest. 
Meld je via secretaris@brandevoort-
inactie.nl. 

• FAFF 31 mei
Friday Afternoon with Family & 
Friends brengt wijkbewoners bijeen 
om samen gezellig te eten
Buren, vrienden, gezinnen, col-
lega’s, iedereen kan aanschuiven 
bij een diner met telkens een ander 
thema. En dat tegen elke keer vrijwel 
dezelfde kostprijs. Het voorgerecht is 
meestal rond de €3 en het hoofd-
gerecht €8,50. Hiermee houden we 

de drempel zo laag mogelijk. Deze 
keer hadden we een wijkhuis vol 
met mensen die gezellig aten in 
Texas sfeer. Een prachtig menu met 
chilibeansoup, spare ribs, steak en 
baked patatoes. De volgende FAFF 
is pas weer na de zomervakantie op 
de laatste vrijdag van september. 
Het thema? Dat weten we nu nog 
niet, maar houd Facebook en de 
website in de gaten, dan weet je het 
snel genoeg!

Zomersluiting
De zomer komt steeds dichterbij. Wij 
staan aan het begin van de vakantie 
met de Kindervakantieweek voor 
de deur. ’t BrandPunt ondersteunt 
uiteraard weer de organisatie en is 
geopend tijdens de verschillende 
activiteiten. Het wijkhuis is dan 
slechts beperkt geopend. 

Op 13 juli sluiten de deuren van het 
wijkhuis voor een periode van vier 
weken, waarna iedereen vanaf 5 
augustus weer van harte welkom is! 
Tijdens de sluiting blijft het beheer 
bereikbaar.

Het programma voor de  
komende maanden
Ook al lijkt het op dit moment nog 

ver weg, het wijkhuis is al druk bezig 
met de tweede helft van 2019. Op 
vrijdag 27 september de vertrouwde 
FAFF (Friday afternoon with Fa-
mily and Friends). Verderop komt 
het Brandevoorts Oktoberfest op 
vrijdag 11 oktober eraan. Een gezel-
lige avond in Duitse sferen; kaarten 
zijn op dit moment nog verkrijgbaar. 
Ook is het wijkhuis trots om op 
zondag 20 oktober de deuren te 
openen voor een magische kinder-
theatervoorstelling, ‘Op Zoek naar 
de Schat.’ Deze voorstelling zal een 
gezellige en betoverende middag 
worden voor het hele gezin en ook 
hiervoor zijn kaarten inmiddels 
verkrijgbaar.

Samen aan de slag in 
‘t BrandPunt
In wijkhuis ’t BrandPunt kan enorm 
veel. We zijn graag het bruisende 
hart van de wijk voor iedereen, jong 
en oud. Wil jij een activiteit organi-
seren of heb je leuke ideeën, meld je 
dan bij onze beheerder Jan Damen, 
via beheerder@brandpunt.info, of 
telefoonnummer 0492-432013 of 
06-28589947. n 

tekst: Het bestuur van ’t BrandPunt

foto: Jan Dijstelbloem 

Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt
Tegen de tijd dat deze nieuwe editie van de Brandevoorter Courant bij alle Brandevoorters op de 

mat ligt staat de zomervakantie alweer bijna voor de deur. Voor wijkhuis ’t BrandPunt startte 2019 
als een veelbelovend jaar. Naast de vaste activiteiten van de groeperingen die het wijkhuis als 

een soort van thuisbasis hebben zijn er ook andere mooie evenementen georganiseerd en 
bezocht door veel wijkbewoners. Deze trend zet zich hopelijk door in de tweede helft van het jaar. 

Heeft u ideeën om iets in het wijkhuis te organiseren neem dan snel contact met ons op.
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Eind januari interviewden wij Marcel 
met het plan een leuk stuk te plaat-
sen over een familie die al jaren 
in het speelgoed zit. Maar medio 
februari leek daar een abrupt einde 
aan te komen toen het hoofdkan-
toor van Intertoys faillissement 
aanvroeg voor de bijna 370 winkels 
in Nederland. “Het mailtje kwam als 
een schok binnen,” vertelt Marcel. 
“Dit hadden we niet zien aankomen. 
Natuurlijk waren er wel allerlei ont-
wikkelingen, maar dat dit hiertoe zou 
leiden kwam echt onverwachts.” Een 
reeks van fusies met onder andere 
Bart Smit en de verkoop van de win-
kelketen van de eigenaar van  
Blokker aan een Engelse inves-
teerder heeft het bedrijf geen goed 
gedaan. Na de bekendmaking van 
het faillissement volgden er een 
paar zware maanden waarin het 
niet vreemd was dat er drie keer in 
de week vergaderd werd door het 
hoofdkantoor, franchisenemers, 
curatoren en advocaten om tot een 
oplossing te komen. Zelfs tijdens 
deze spannende tijd bleef Marcel’s 
winkel gewoon open. Uiteindelijk 
is op 1 mei definitief bekend ge-
maakt dat ongeveer 225 winkels zijn 
overgenomen door een Portugese 
investeerder die veel feeling heeft 
met de speelgoedbranche. Met de 
aankoop van Intertoys is deze in-
vesteerder, Green Swan, meteen de 
grootste speelgoedketen in Europa. 
Marcel ziet de toekomst in ieder 
geval positief tegemoet en is blij dat 
hij door kan gaan met zijn passie en 
de familietraditie voort kan zetten. 

Marcel de Louw, 44 jaar, is de 
tweede generatie die aan het roer 

staat van de Intertoys in Mierlo; 14 
jaar geleden nam hij de winkel over 
van zijn vader. Dit was echter geen 
vanzelfsprekendheid. Na zijn studie 
HTS bedrijfskader had Marcel al 
een leuke baan toen zijn vader hem 
vroeg of hij interesse had om de 
winkel over te nemen. Dit was iets 
waar Marcel even de tijd voor wilde 
nemen en goed over na moest 
denken. Uiteindelijk kwam hij echter 
tot een positief besluit wat leidde 
tot een jaar nauwe samenwerking 
met zijn vader voordat hij de winkel 
volledig overnam. Een besluit waar 
Marcel nooit een seconde spijt van 
heeft gehad. 

Qua reisafstand naar werk kan het 
niet prettiger en praktischer voor 
Marcel, aangezien hij drie huizen 
verderop in de Dorpstraat woont; 
samen met zijn vrouw Madelon 
en zonen Stan (16 jaar) en Cas 
(15 jaar). Madelon komt ook uit 
een echt ondernemersgezin. Haar 
vader en moeder hebben 40 jaar 
lang een supermarkt gehad en ook 
de grootouders waren allen suc-
cesvol ondernemer. Voor de twee 
zoons van Marcel en Madelon moet 
opgroeien met een speelgoedwinkel 
in de familie een waar speelparadijs 
zijn geweest, zou men denken. “Dat 
valt reuze mee’ geeft Marcel aan. 
‘Misschien heeft het op sommige 
momenten wel z’n voordelen gehad, 
maar dat mag ook wel. Het is voor-
namelijk te zien aan de hoeveelheid 
Play Mobil die Stan en Cas het afge-
lopen decennium vergaard hebben. 
Verder valt het echt mee.” Het is ook 
duidelijk dat Marcel’s familie nauw 
betrokken is bij de familiezaak en er 

goed wordt samengewerkt als gezin. 
Terwijl in het keukentje achterin de 
winkel het interview met de Bran-
devoorter Courant wordt afgeno-
men neemt oudste zoon Stan de 
honneurs waar in de winkel en is 
Madelon zojuist weer uit de winkel 
vertrokken om alvast te zorgen dat 
het avondeten op tijd op tafel staat.

Ook al heeft Marcel in eerste in-
stantie niet zo de behoefte om op 
de voorgrond te treden, de passie 
voor het familiebedrijf komt duidelijk 
naar voren in zijn verhalen. “Het is 
echt een familiebedrijf. Vrij snel na 
de overname is mijn vrouw Madelon 
ook in de winkel gaan werken. Dat 
bevalt prima; we werken goed sa-
men.” Het beheren van en werken in 
een speelgoedwinkel als Intertoys is 
ook een rol die goed past bij Marcel. 
“Het is superleuk. Ik ga iedere dag 
met plezier naar mijn werk en de 
klanten zijn altijd vrolijk.” Marcel’s 
uitleg wordt kort onderbroken door 
het luidkeelse commentaar van een 
kind dat duidelijk andere verwach-
tingen had van het bezoek aan de 
winkel dan moeders… Tussen de 
huilbuien in concludeert Marcel dan 
ook lachend: “Bijna alle klanten zijn 
vrolijk!” 

In de veertien jaar dat Marcel inmid-
dels de winkel zelf runt heeft hij ook 
enkele wijzigingen doorgevoerd. “De 
winkel is vergroot en het magazijn is 
uitgebreid waardoor we nu van de 
zijkant bevoorraad worden, wat ide-
aal is. De Intertoys vervoerder heeft 
een sleutel van het magazijn en 
kan dus direct lossen in de vroege 
ochtend. Met de uitbreiding zijn ook 

Het Recept voor
Blije Klanten!

Voor wensen op het gebied van speelgoed weten Brandevoorters nog steeds keer op keer de 
Intertoys aan de Dorpstraat in Mierlo te vinden, zelfs na drie spannende maanden. Inmiddels is 

de twijfel echter weg en is het definitief: Intertoys Mierlo blijft en ook onder dezelfde naam! 
Niet vreemd, aangezien bij het binnenstappen van de winkel meteen het ruime assortiment en 

het goede humeur van de klanten de zaken zijn die het meest opvallen en dat is waar het 
uiteindelijk om draait. Marcel de Louw, die nu bijna 15 jaar geleden de winkel van zijn vader 

heeft overgenomen, beschrijft zijn zaak als ‘de leukste winkel van Mierlo’ en is terecht erg trots 
op wat hij en zijn vader door de jaren heen samen hebben opgebouwd en gerealiseerd.
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tekst: Jody Hoekstra en Stefan Verhallen

foto: Rianne van Lierop

direct het plafond en de bekabeling 
vernieuwd waardoor we zeker nog 
een tijdje vooruit kunnen.” 

Op de vraag of Marcel, als hardwer-
kende ondernemer, nog wel vol-
doende tijd over houdt voor hobby’s 
en vakanties verwijst hij meteen 
trots naar het team waarmee hij 
samenwerkt in de winkel. De groep 
van in totaal elf medewerkers vormt 
een fijn team van parttimers die ook 
altijd bereid zijn om extra in te vallen 
als dit nodig is. Om deze reden is 
het daarom ook geen enkel pro-
bleem om zo nu en dan op vakantie 
te gaan met het gezin, en dat doet 
Marcel dus ook graag. Daarnaast 
heeft hij drie jaar geleden zijn oude 
liefde waterpolo weer opgepakt. Dit 
is misschien niet meer precies op 
het niveau van vijftien jaar geleden, 
maar zeker net zo fanatiek als toen. 
Daarnaast is hij ook al jarenlang 
actief in het bestuur van de onder-

nemersvereniging en het Centrum- 
en Lintenmanagement Mierlo. Door 
een goede samenwerking met de 
gemeente is er een mooi centrum 
ontwikkeld met een goede uitstraling 
en geen enkele leegstand en Marcel 
is hier terecht erg trots op. 

De toekomst? Die ziet Marcel posi-
tief tegemoet. Ondanks dat klanten 
regelmatig via het internet bestellen 
weet winkelend Brandevoort de In-
tertoys in Mierlo nog steeds goed te 
vinden. Uit een onderzoek van vorig 
jaar bleek dat 60% van de klanten 
uit Brandevoort komen en nu het 
winkelhart van Mierlo is opgeknapt 
is de verwachting dat dat alleen 
maar meer zal worden. Op de vraag 
of er ook een rol zal zijn weggelegd 
voor een derde generatie De Louw 
in de winkel komt er meteen een 
glimlach op het gezicht van Marcel. 
“Dat is mogelijk, maar voorlopig 
nog niet aan de orde. Stan heeft er 

echter zeker de gedrevenheid voor 
en helpt nu ook graag in de winkel, 
dus wie weet!” Tot die tijd is Marcel 
van plan vooral door te gaan met 
waar ze al mee bezig zijn. Hij is trots 
op wat er al bereikt is en geniet er 
nog steeds van om mensen te hel-
pen; hoe kan dat ook anders met zo 
goed als alleen maar blije klanten? n
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Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot en meer ruimte 
voor kwalitatief groen en water; dat zijn de ambities in Helmond 
waarvoor alle lichten op groen gaan! Blijf op de hoogte van wat er 
in de stad allemaal gebeurt, wat je zelf kunt doen én welke hulp je 
kunt krijgen. 

 www.allelichtenopgroen.nl
  
 info@allelichtenopgroen.nl

 /allelichtenopgroen
  
 @allelichtenopgroen

 Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5

Alle lichten op groen voor duurzame stad 
Helmond

Klimaatakkoord, verduurzaming, energietransitie, 
klimaatverandering... Er gaat geen dag voorbij of je hoort of 
ziet wel iets over duurzaamheid. Het is een actueel onderwerp 
waar we ook in onze stad volop mee bezig zijn. Maar wat 
betekent het voor jou? Waar kun je terecht met vragen of 
ideeën en hoe kom je zelf in actie?    

Er gebeurt in Helmond veel op het gebied van duurzaamheid. 
De gemeente heeft een klimaatprogramma, bedrijven zijn bezig 
met duurzaam ondernemen, verenigingen besparen energie en 
scholen verwerken het thema in hun lessen. Het draagt allemaal bij 
aan de ambities van gemeente Helmond: minder CO2 uitstoot, meer 
duurzame energie en meer kwalitatief groen en water. Maar we zijn er 
nog (lang) niet. Het is belangrijk dat de hele stad in actie komt!

Kom ook in actie
Op de website www.allelichtenopgroen.nl vind je voorbeelden van 
initiatieven van Helmondse inwoners en ondernemers. Laat je door 
hen inspireren en kom ook in actie. Dat kan al met kleine stapjes, 
bijvoorbeeld door energie te besparen in jouw dagelijkse leven. We 
geven je regelmatig praktische bespaartips waarmee je ook bespaart 
in je portemonnee! Wil je je woning verduurzamen? Dan kun je voor 
onafhankelijk en gratis advies terecht in het Energiehuis Helmond. 

Financieel steuntje in de rug
De gemeente helpt je ook graag financieel op weg. 
Zo is er een aantrekkelijke duurzaamheidslening en een subsidie 
voor de aanleg van groene daken. Voor de uitvoering van goede 
duurzame ideeën kun je in aanmerking komen voor budget uit het 
Duurzaamheidsfonds. Meer informatie vind je op 
www.allelichtenopgroen.nl

Energiehuis Helmond

Er zijn veel mogelijkheden om je woning of bedrijfspand 
energiezuiniger te maken. Het is gemakkelijk verdwalen in 
de wereld van alle installaties, aanbieders en kosten. Om je te 
informeren en helpen, is er het Energiehuis Helmond.

In het Energiehuis staan deskundige vrijwilligers klaar om antwoord 
te geven op vragen over het verduurzamen van je woning of pand. 
Bijvoorbeeld over isolatie, het vervangen van CV-ketel of aanleg 
van zonnepanelen. Dit doen zij gratis en onafhankelijk. Je kunt het 
Energiehuis simpelweg binnenlopen (wo t/m vrij 13.00 – 17.00 uur, 
za 10.00 – 13.00 uur) of een afspraak maken via: 
www.energiehuishelmond.nl 

Het Energiehuis organiseert per wijk ook thema-avonden rondom 
specifieke onderwerpen. Ga voor meer informatie en aanmelden naar: 
www.energiehuishelmond.nl/agenda 

Energie neutrale woning: 
Bart bouwt én blogt 

In 2011 won Bart van Bokhoven de Duurzaamheids- en Innovatieprijs 
van de gemeente Helmond voor zijn zelfgebouwde woning 
aan de Houtse Akkers. De woning was een van de eerste zonder 
gasaansluiting. Zijn nieuwe huis gaat weer een stap verder: geen 
stroom betrekken van het elektriciteitsnet. Het wordt een ‘passief’ huis, 
een huis dat energie vasthoudt! Volg de ontwikkeling van Barts huis in 
zijn blogs op www.allelichtenopgroen.nl/bart

Bart en Ellen van Bokhoven
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Muziek
geeft het leven en wonen een geheel andere dimensie

Muziek draagt bij aan een gevoel 
van vrijheid. Eigenlijk is muziek een 
element van eeuwigheid of van 
verbondenheid zonder verplichting. 
In een programma over muziek op 
de televisie komen iedere week de 
meest basale en ook verfrissende 
ideeën aan bod. Hierin blijkt dat het 
niet uitmaakt wanneer muziek is 
gecomponeerd. Het is een tijdloos 
element van mensen, die je weg-
voeren van het alledaagse bestaan.

In de stukken van de Brandevoort-
se muziekgroeperingen zien we 
deze muziekbeleving terugkomen. 
En dat is misschien niet toevallig. 
Veel Brandevoorters zijn enthou-

siast om in hun divers gebouwde 
omgeving te zoeken naar vormen 
van muziekbeleving. Een bele-
ving met eeuwigheidservaring. Dit 
betekent dat er nog heel lang veel 
muziekgroeperingen in Brandevoort 
actief zullen zijn, vermoeden wij. 
En gelukkig kunnen we in dit 
themanummer van juni uitgebreid 
stilstaan bij de variëteit van muziek-
groepen in de wijk; een thema dat 
ook aan het einde van dit kalender-
jaar weer terug zal komen. En dan 
hebben we het alleen nog maar 
over de bekende groeperingen die 
bij het Wijkhuis een plek hebben. 
Hoe Brandevoorters in hun eigen 
huis en eigen kring met muziek 

omgaan, blijft nog buiten schot. Het 
zou wel interessant zijn om dit nog 
eens een keer te gaan ontdekken. 
Hoe boeit muziek de Brandevoortse 
jongere? Of welke muziekontwikke-
ling houdt de volwassen of oudere 
Brandevoorter in zijn greep? Nog 
genoeg vragen om over na te den-
ken.

Wilt u de komende tijd op uw ma-
nier aandacht voor muziek krijgen, 
dan kunt u dit aangeven bij onze 
redactie. Wellicht komen we daar 
dan in onze laatste uitgave van dit 
jaar op terug. n

tekst: Jody Hoekstra, Giel Pollemans

Muziek verbindt mensen. Samen zingen of luisteren naar muziek geeft een gevoel van 
saamhorigheid. Het raakt ook meteen aan je eigen diepste gevoel van bestaan. 
In welke stemming ben je en hoe verandert dit door met muziek bezig te zijn?!

BRANDtastic

Gezocht: muzikanten in 
Brandevoort
BRANDtastic is ooit ontstaan uit 
een algemene oproep in wijkblad 
de Brandevoorter Courant om 
muzikanten bij elkaar te brengen. 
Dit was in 2012 en de oproep was 
in eerste instantie heel algemeen. 
In september van datzelfde jaar 
kwamen vier saxofonisten in de 
wijk bij elkaar en sindsdien is de 
samenstelling af en toe veranderd 
en gegroeid tot wat het nu is; een 
gezellige groep muzikanten die het 
heerlijk vinden om goede muziek te 
maken en het publiek te vermaken.

Voldoening uit muziek
BRANDtastic richt zich voorname-
lijk op populaire popmuziek in een 
breed scala. Veel muziek komt uit 
de jaren ’80, ’90 en ‘00’s terwijl ook 
regelmatig hedendaagse nummers 
de revue passeren, vaak in een net 

iets ander jasje. Zoals bij de meeste 
andere groepen is de motivatie 
voor BRANDtastic niet al te inge-
wikkeld. “Met elkaar gezellig muziek 
maken”, legt Marjo Tielemans uit. 
“En zo af en toe een optreden om 
ook andere mensen mee te laten 
genieten van onze prestaties als 
band.” Elke donderdagavond wordt 
er veel tijd besteed aan het opbou-
wen en afbreken van de instrumen-
ten om zo samen 2,5 uur met veel 
enthousiasme te kunnen repeteren. 

De band heeft twee belangrijke op-
tredens per jaar. Eén daarvan is het 
voormalige klapstoel concert onder 
de markthal in juni, waar inmiddels 
redelijk wat wijkbewoners mee be-
kend zijn. In 2019 krijgt dit evene-
ment een iets ander karakter. “We 
doen het optreden in een moderner 
jasje en wisselen het optreden van 
BRANDtastic af met een lokale DJ”, 

legt Marjo uit. “Hierdoor hopen we 
ook het jongere publiek te trekken.” 
Het tweede evenement, waar de 
band in 2018 mee is gestart, is een 
kerstshow in wijkhuis ’t BrandPunt 
gedurende de week na Dickens 
Night. Mogelijk heeft BRAND- 
tastic ook dit jaar weer een derge-
lijke show in petto.

Aankomende evenementen:
• 29 juni – BRANDtastic EVENT 
 – de markthal in Brandevoort.
 Aanvang 19:30 u, entree is gratis.

Graag tot ziens bij een BRAND- 
tastic event! Heb jij een gelegenheid 
waar BRANDtastic kan optreden of 
wil je graag meespelen? Neem dan 
contact op met Clark Kellenaers via 
clark.kellenaers@brandtastic.nl

tekst: Marjo Tielemans & Jody Hoekstra

Het begon ooit met een oproep voor muzikanten in de Brandevoorter Courant. 
Nu, inmiddels alweer zeven jaar later, is BRANDtastic niet meer weg te denken uit 

de muzikale wereld van Brandevoort. De band bestaat intussen uit twaalf muzikanten die 
vol passie samen muziek maken, en daar hopen ze nog jaren mee door te kunnen gaan.
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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
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Muziekvereniging Unitas
Sinds 1924 is Unitas een begrip in Mierlo-Hout; inmiddels is dit ook het geval voor Brandevoort 

waar de muziekvereniging sinds 2018 muziek maakt in wijkhuis ’t BrandPunt. 
De gehele vereniging bestaat uit een blazersgroep, slagwerkgroep en een poporkest. 

Verder is er een groep vaandrigs, commissarissen en een College van Beschermheren 
actief in de vereniging. Meer dan genoeg verschillende afdelingen voor Brandevoorters om 
bij aan te sluiten dus. Daarnaast staan  er heel veel leuke evenementen op de planning die 

een goede gelegenheid bieden om een kijkje te nemen bij Unitas!

Van 1924 tot 2024
Muziekvereniging Unitas is op 24 
oktober 1924 opgericht in de wijk 
Mierlo-Hout door een aantal 
Houtenaren en het kerkelijk ge-
zag. Door de decennia heen zijn 
er altijd wijkbewoners geweest die 
enthousiast genoeg waren om de 
vereniging in leven te houden en in 
groepsverband muziek te maken. 
Inmiddels zijn we dan ook weer 
95 jaar verder en op 24 oktober 
2024 staat een mooie mijlpaal op 
de planning: het 100-jarig bestaan. 
Een groots evenement voor de 
vereniging in zowel Mierlo-Hout als 
Brandevoort. 

De gehele muziekvereniging Unitas 
bestaat op dit moment uit 115 le-

den. De groep muzikanten repeteert 
om de week in wijkhuis ‘t Brand-
Punt en in de Geseldonk. Twee jaar 
geleden is de Unitas fanfare tot een 
muziekvereniging getransformeerd 
om op die manier meer jeugd aan 
te trekken. De jongeren kunnen 
naast de traditionele instrumenten 
kiezen uit verschillende andere 
instrumenten om deze te bespelen. 
In Brandevoort geeft Unitas bijvoor-
beeld les op drumstel, keyboard, 
trompet, dwarsfluit, trombone, 
saxofoon, hoorn en de fagot. 

Een band met Brandevoort 
Sinds september 2018 repeteert de 
muziekvereniging om de week in 
wijkhuis ’t BrandPunt, op maandag-
avond van 20.00 uur tot 21.30 uur. 

Iedere bewoner is van harte welkom 
om aan te sluiten. In ‘t BrandPunt 
krijgen leden les in allerlei soorten 
muziek en worden er regelmatig 
workshops georganiseerd. Wat  
betreft evenementen staat er aan 
het eind van het huidige cursusjaar 
een concert gepland in het  
Palladium. Heel bijzonder voor 
Unitas is daarnaast de Maestro 
avond in oktober, welke voor de 
eerste keer georganiseerd gaat 
worden. Daarnaast is er ook nog de 
deelname aan Dickens Night aan 
het einde van het jaar om naar uit 
te kijken.
 
“Het musiceren in je eigen wijk is 
mooi, omdat daar de herkenning 
en erkenning natuurlijk het grootst 
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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

K
L

A
N

TENWAARDERIN
G

K
LA

NTENWAARDER
IN

G

★

★9,05



15

zijn”, vertelt Jacques van Schijndel, 
penningmeester van de vereni-
ging. ”Mensen zijn op deze manier 
betrokken bij de evenementen in 
de wijk waardoor het saamhorig-
heidsgevoel groeit. Het is de ‘eigen’ 
muziekvereniging die men ziet op-
treden, en dat is toch een speciaal 
wijkgevoel dat iets voor mensen 
betekent.“ 

Muziek, motivatie, meedoen
Als muziekvereniging focust Unitas 
zich op verschillende stromingen. 
Het poporkest richt zich voorna-
melijk op muziek die de jeugd leuk 
vindt. De leerlingen mogen hierbij 
zelf de muziek aandragen en de di-
rigent zorgt ervoor dat elke leerling 
op zijn/haar eigen niveau een parti-
tuur krijgt. Het muziekkorps richt 
haar aandacht op verschillende 
genres, zowel modern als klas-
siek. De slagwerkgroep maakt ook 
op haar eigen wijze van verschil-
lende genres gebruik waardoor er 
voor ieder wat wils is. Unitas draait 

geheel om muziek en wat muziek 
mensen kan brengen. “Samen mu-
ziek maken is geweldig en maakt 
mensen blij”, geeft Jacques toe. 
“Jonge mensen in aanraking laten 
komen met muziek is voor de rest 
van hun leven bagage die niet meer 
kan worden afgepakt. Het geeft 
ook een uitdaging van presteren; 
ieder op zijn of haar eigen niveau. 
Het samen oefenen en het samen 
optreden geeft een voldoening van 
een prestatie waarbij je niet alleen 
zelf, maar ook je omgeving kan 
genieten. Het is zonder twijfel een 
waardevolle vrijetijdsbesteding.”

Unitas werkt continu aan nieuwe 
manieren om mensen mee te laten 
doen. Zo zal er in Brandevoort een 
jeugdkoor worden opgericht. Leer-
lingen van zowel de basisscholen 
als het voortgezet onderwijs kun-
nen zich aanmelden via de website. 
Bij minimaal 15 aanmeldingen gaat 
in september het jeugdkoor van 
start, dus er is goede hoop dat ge-

noeg jongeren het leuk vinden om 
mee te doen. In dezelfde maand 
starten ook weer enkele muziekop-
leidingen en staan er verschillende 
evenementen op het programma. 
Meer dan genoeg om naar uit te 
kijken!

Aankomende evenementen
• Juli 2019 - Concert ter afsluiting  
 van het cursusjaar - het  
 Palladium.
• September 2019 - Familiedag  
 voor jong en oud - wijkhuis 
 ’t BrandPunt.
• 19 oktober 2019 - Maestro avond  
 - wijkhuis ’t BrandPunt.
• 2020 - Proms avond met Har- 
 monie Sint Lucia - Hotel HUP  
 (voormalig Carlton/de Brug). n

tekst: Jacques van Schijndel &

Jody Hoekstra

foto: Jan Dijstelbloem

Koor ‘Druzhba’
Koorzang uit Oekraïne en Rusland welke je echt in de ziel raakt; dat is waar Brandevoorts koor 

Druzhba zich in specialiseert. Sinds 2011 is het gemengde koor een begrip in de wijk en delen ze 
hun passie voor muziek met mensen zowel in Brandevoort als daarbuiten. Ook al heeft het koor 
een specifiek soort muziek waar ze zich aan vasthouden, ze bereiken hiermee mensen van alle 

leeftijden en achtergronden. Uiteindelijk draait het om dezelfde zaken waar ook de andere 
muziekgroeperingen in de wijk zich op richten: plezier en verbinding.

Ontstaan uit en voor 
vriendschap
Zangkoor Druzhba is in 2011 op-
gericht door twee bevriende echt-
paren die al jarenlange ervaring 
hadden met koormuziek uit landen 
met een Slavische taalcultuur. De 
echtparen hadden contact met 
Inna Ogarok, wonend in  
Brandevoort en een persoon 
met muzikale en choreografische 
achtergronden uit Oekraïne. Inna 
was bijzonder ingenomen met het 
initiatief. Eindelijk voor haar een 
herkenning van mensen die de 
cultuur van haar vaderland hier wil-
den uitdragen. Ze begon met veel 
enthousiasme leiding te geven aan 

het koor en dat enthousiasme is al-
leen maar toegenomen. In wijkhuis 
’t BrandPunt was de woensdag-
avond nog ‘vrij’ en zo is op 9 
februari 2011 de eerste repetitie 
gehouden.

Een stormachtige start
Tijdens deze repetitie zijn direct 
zeventien mensen aanwezig die 
met veel enthousiasme begonnen 
aan twee liederen. Mensen blijven 
terugkomen en inmiddels bestaat 
het koor uit 29 leden. De verhou-
ding tussen de vier stemgroepen 
is goed verdeeld. Momenteel zijn 
er 16 vrouwen en 13 mannen. De 
meeste leden wonen in Brande-

voort, waardoor er met recht gezegd 
kan worden dat Druzhba een echt 
Brandevoorts koor is. Maar niet 
exclusief Brandevoorts. De leden 
komen ook uit Mierlo, Stiphout, 
Beek en Donk, Gemert, Heesch en 
Asten, en uiteraard zijn ook deze 
van harte welkom.
 
De naam ‘Druzhba’ wat ‘vriend-
schap’ betekent is heel goed van 
toepassing op de groep. “We 
hebben een fijne, warme en vriend-
schappelijke sfeer in ons koor”, 
geeft voorzitter John Maes aan. “De 
repetities zijn intensief en serieus, 
maar we putten ook veel energie uit 
het samen zingen: wij merken dat 
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Welkom bij Intertoys in Mierlo!
Veel mensen uit Brandevoort hebben hun weg al gevonden naar 
Intertoys in Mierlo. 
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een zingende mens een blije mens 
is.”

Folkloremuziek met een 
Brandevoorts tintje
Het repertoire van Druzhba bestaat 
inmiddels uit een vijftigtal unieke 
koorwerken en heeft een folklo-
ristisch karakter waarin humor, 
liefde, melancholie en uitbundig-
heid elkaar afwisselen. De collectie 
van muziek biedt de mogelijkheid 
om kerkdiensten op te luisteren en 
dit heeft het koor dan ook ge-
daan in plaatsen zoals Helmond, 
Mierlo-Hout, Mierlo, Best, Heesch, 
Grimbergen, Kevelaer en Antwer-
pen. Ook prachtige kerstliederen 
komen voorbij en deze zijn al vaker 
in showvorm gebracht, vaak in 
samenwerking met andere muziek-
groepen.

De binding met de wijk Brande-
voort manifesteert zich het beste in 
het feit dat veruit de meeste leden 
van het koor en de dirigente in de 
wijk wonen. “Daarbij komt ook nog 
dat we destijds, bij de oprichting, 
bewust hebben gezocht naar mo-
gelijkheden in de wijk Brandevoort”, 
legt John uit. “We zijn en voelen 
ons als koor helemaal thuis.” 
Druzhba vindt het ook belangrijk 
om te werken aan kruisbestuiving 

in de wijk, en werkt daarvoor veel 
samen. “De leden van het koor 
komen elkaar regelmatig tegen bij 
diverse activiteiten die door allerlei 
groeperingen en verenigingen wor-
den georganiseerd. Daarnaast heb-
ben we in de afgelopen acht jaar 
ook al elfmaal een optreden mogen 
verzorgen in ons eigen wijkhuis,
’t BrandPunt.” 

We denken en we weten het zeker, 
gelet op de ervaringen van onze 
leden en onze achterban, dat ons 
koor een meerwaarde heeft in het 
culturele leven van onze wijk.”

Hoogtepunten 
Druzhba ziet elk optreden als een 
hoogtepunt. Waarom eigenlijk? 
“Bij onze optredens is steeds een 
erg groot publiek aanwezig en dit 
maakt onze shows tot onvergete-
lijke evenementen. Zo hebben we 
bijvoorbeeld tweemaal een Kerst-
concert gegeven met de Oekra-
iense muziekgroep ‘Uzory’. En het 
wijkhuis ’t BrandPunt was compleet 
uitverkocht.” 
Bij het vijfjarig bestaan in 2016 
werd elke ruimte in het wijkhuis 
benut door optredens, zangwork-
shops, dansworkshops en een 
echte Oekraïense lunch als toegift. 
Genoeg hoogtepunten om op terug 

te kijken, maar ook voldoende om 
naar vooruit te kijken, als je het 
deze groep vraagt!

Aankomende evenementen
• 17 november 2019 - Opluisteren 
 Kerkdienst in de Kapel van het 
 Elkerliekziekenhuis
• 18 december 2019 – Kerstconcert
 - St Trudokerk Stiphout
• 22 december 2019 - Opluistering 
 “Artiestenmis” - Carolus Borro-
 meuskerk Antwerpen

Elke woensdagavond heeft koor 
Druzhba repetitie in wijkhuis 
’t BrandPunt van 20:00 tot 22:15 
uur. Iedereen is uitgenodigd om 
een keer te komen luisteren en zich 
te laten verrassen. Mensen met 
een goede zangstem zijn ook van 
harte welkom. n

tekst: John Maes & Jody Hoekstra

foto: Vincent Knoops



WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars
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KOC

HT

Smidsteeg 11

5708 XL Helmond

vraagprijs € 275.000 k.k.

VER
KOC

HT

Biesveldje 15

5706 KT Helmond

vraagprijs € 299.000 k.k.

VER
KOC

HT

Melvert 6

5706 KV Helmond

vraagprijs € 525.000 k.k.

VER
KOC

HT

den Hoge Hurk 16

5706 SK Helmond

vraagprijs € 400.000 k.k.

VER
KOC

HT

Moerdonksvoort 21

5706 HL Helmond

vraagprijs € 424.000 k.k.

VER
KOC

HT

Middellaan 44

5708 ZE Helmond

vraagprijs € 300.000 k.k.

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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Sambaband Brandeleros

Een decennium vol samba
Sambaband de Brandeleros is 
ongeveer tien jaar geleden ontstaan 
vanuit carnavalsvereniging de Bran-
deliers uit Brandevoort. Tijdens het 
Leutfestijn, één van de jaarlijks te-
rugkerende carnavalsactiviteiten, is 
het idee ontstaan een eigen samba 
percussieband op te richten. Twee 
actievelingen zijn destijds meteen 
in de pen geklommen om een plan 
te schrijven, subsidie aan te vra-
gen bij de gemeente, een leraar te 
zoeken en een oproep voor leden 
te plaatsen. In 2009 werd gestart 
met vijftien personen. Nu in 2019, 
waarin ze het 10-jarig jubileum 
gaan vieren, zijn ze uitgegroeid tot 
een gemêleerd gezelschap van 21 
leden van alle leeftijden. De naam 
‘Brandeleros’ was ook relatief snel 
bedacht: een combinatie tussen de 
namen Brandevoort en Brandeliers 
met een Braziliaans tintje. Erg toe-
passelijk voor een gezellige, swin-
gende en vooral muzikale groep!
De groep verenigt verschillende 
stijlen Braziliaanse muziek in zich. 
Enkele speciale instrumenten spe-
len de hoofdrol:

• Caixa – de Braziliaanse snare-
 drum. Deze wordt op vrijwel 
 dezelfde manier bespeeld als de 
 westerse snaredrum, alleen heeft 
 de caixa een veel karakteristieker 
 geluid. De caixas zorgen voor de 
 constante, swingende groove. 
• Repinique – de repinique is 
 een middelgrote, hooggestemde 
 trommel met een groot volume. 
 Deze vertolkt de belangrijke rol 
 van leidend instrument.
• Surdo – de surdo is een bas-
 trommel. Dit instrument zorgt 
 voor het basisritme van de 
 samba; de hartslag. 
• Tamborim – de tamborim is een 
 kleine handtrommel welke door 
 de felle, hoge toon het solo-
 instrument bij uitstek is voor de 
 samba. 
• Agogo – de agogo (bel) wordt in 

 vrijwel alle Brazliaanse muziek-
 stijlen gebruikt. De bel is ook 
 uitermate geschikt als solo--
 instrument.
• Chocalho (shaker) – de chocal-
 ho is als instrument onmisbaar 
 om de swingende groove tot 
 stand te brengen. Dit aluminium 
 instrument bestaat uit een frame
 met diverse rijen met bellen die 
 door te schudden met de armen
 een melodisch geluid afgeven. 

Er is een duidelijke verbinding met 
Brandevoort als wijk aangezien de 
Brandeleros zijn ontstaan vanuit de 
Brandevoortse carnavalsvereniging. 
Daarnaast komen de meeste leden 
uit Brandevoort en repeteren zij in 
wijkhuis ’t BrandPunt. 

Van Brandevoortse roots 
tot activiteiten door heel de 
Benelux
In de tien jaar dat de sambaband 
bestaat, zijn er teveel hoogtepun-
ten geweest om ze hier allemaal te 
kunnen noemen. Echter een kleine 
greep uit enkele optredens:
- samen naar Luxemburg, 

- optreden tijdens de verkiezing 
 van sportman/-vrouw van het 
 jaar 
- Carnaval
- Braziliaanse bruiloft
- Opluisteren van festivals,  
 markten, personeelsfeesten, 
 braderieën, de marathon van 
 Eindhoven, en nog veel meer.

De band kan altijd nieuwe leden 
gebruiken en roept vooral men-
sen met veel energie, ritmegevoel 
en goede zin op om zich aan te 
melden. 

 Aankomend evenement
• 24 en 25 augustus - Internatio- 
 naal Jeugd Voetbaltoernooi in  
 het Eindhovens Stadion n

Energie, gezelligheid en ritme zijn drie factoren waar het zeker niet aan ontbreekt 
bij samba percussiegroep de Brandeleros. 2019 is een speciaal jaar voor de club, 

omdat ze een jubileum gaan vieren: 10 jaar!

tekst: Marcel Gruijters & Jody Hoekstra

foto: Vincent Knoops



Nog groter evenement
De eerste editie van de Braverun in 
2018 was meteen een groot succes 
en trok 850 deelnemers. Dit jaar 
verwachten wij een verdubbeling 
van de deelname. Want wie wil er 
nu niet klimmen, klauteren, waden 
en kruipen. Door het water, door de 
modder, over obstakels…en eronder-
door. Er kan gekozen worden voor 
een traject van 6 of 12 kilometer, 
af te leggen op individuele of op 
teambasis. Ook is het mogelijk om 
samen met je kind(eren) een traject 
van 2 kilometer af te leggen. 
Ook dit jaar is de monsterglide – 
een snelle waterglijbaan van 30 

meter lang die je met een plons in 
het water van de ecozone dropt - 
weer een van de meest uitdagende 
van onze ruim 20 obstakels. Maar 
bij helden horen kastelen dus je 
mag deze keer ook rekenen op een 
andere eyecatcher: een gigantisch 
“fort” vol steile en schuine hellingen 
die door onze Braverunners met en 
zonder touwen bedwongen moeten 
worden. Of wat dacht je van onze 
nieuwe, wankele waterbrug over de 
ecozone. Denk aan je evenwicht, 
want je ligt er zo in! 

Samen winnen
Winnen is belangrijk bij de Braverun, 

maar het is geen competitie. Met 
de Braverun overwin je vooral jezelf 
en de uitdaging die de afstand en 
de obstakels voor je vormen. Ben 
je bang om uitgelachen te wor-
den? Dan heb je het idee achter 
de Braverun nog niet scherp. Want 
reken maar op die toegestoken 
handen van anderen wanneer jij 
even moeite hebt met die touwhel-
ling. Mekaar helpen, of je elkaar nu 
kent of niet, dat is waar het bij de 
Braverun om gaat. De Braverun kent 
alleen maar winnaars, tenzij je niet 
meedoet natuurlijk.
Na afl oop ga je niet meteen naar 
huis. In plaats daarvan nodigen wij 

Je benen voelen zwaar. Je veegt modder van je gezicht en je kleren zijn kletsnat. 
Maar door de inspanning en de brandende zon voel je geen kou. 

Terwijl je de fi nishlijn passeert kijk je over je schouder en zie je hoe anderen de obstakels 
die jij al overwonnen hebt, nog moeten nemen. En dan, dan is er dat ultieme beloningsgevoel 

dat alleen is weggelegd voor de helden van de Braverun. Je schreeuwt het uit “I DID IT”.
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e
 Braverun obstacle run

niets voor watjes

je weer uit om je overwinning te 
vieren op ons speciaal gecreëerde 
horecaplein. Is je energie low-level 
geraakt na al die inspanning? Onze 
DJ krikt je peil wat dat betreft wel 
weer even op.

Verbeteringen
Natuurlijk hebben we de editie van 
2018 geëvalueerd en geluisterd naar 
de bevindingen van onze deelne-
mers. Al onze obstakels worden 
dit jaar door professionele partijen 
gerealiseerd. En naast de toevoeging 
van een paar spectaculaire proeven, 
hebben we nog een paar drasti-
sche verbeteringen toegevoegd. 

Zo wordt de 12 km optie niet meer 
gevormd door 2 rondes van 6 km 
zoals vorig jaar, maar is er echt een 
traject van 12 km uitgezet met een 
unieke obstakelroute helemaal naar 
het Coovels bos en terug. Ook is er 
niet langer sprake van verwarrende 
kruisingen van routes. 

Inschrijven maar
Eigenlijk twijfelen we er niet aan dat 
we je enthousiast hebben gemaakt 
voor onze Braverun. Dit jaar kom 
je niet meer weg met “wist ik niet”. 
Ben je ook vanuit zakelijk perspec-
tief enthousiast? Dat is mooi want 
wij bieden verschillende manieren 

aan waarop je kunt sponsoren en 
je organisatie onder de aandacht 
kunt brengen. Voor inschrijving en 
sponsoring of nog meer informatie 
bezoek je snel onze website: 
www.braverun.nl. 
We beginnen op 15 september om 
11:00. Wat zeg je, doe je niet mee? 
Ai, ben jij dan misschien toch een 
wa……… n

tekst: Roel Verdonschot

foto: Vincent Knoops
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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...

0 4 9 2   5 2 5 0 0 0   |   P O S T E L S T R A A T  3 1   |   W W W . S P I E R I N G S . C O M0 4 9 2   5 2 5 0 0 0   |   P O S T E L S T R A A T  3 1   |   W W W . S P I E R I N G S . C O M

Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

De afgelopen drie jaar heeft er in 
Brandevoort een heus tweedaags 
foodevent plaatsgevonden,  
georganiseerd door de Stichting 
Brandefood. Sinds 1 januari 2019 
heeft de stichting Brandefood een 
nieuw bestuur. 
De nieuwe bestuursleden zijn zeker 
geen onbekenden van Brandefood. 
Brandevoorter Floris Raijmakers 
(onder andere Makers Events en 
Plan B), de nieuwe voorzitter van 
de Stichting Brandefood heeft af-
gelopen jaar succesvol het pop-up 
restaurant geleid en heeft daar-
naast veel ervaring in de horeca. 
Penningmeester Mark Mitchell (on-
der andere eigenaar Basilicum in 
Deurne) en bestuurslid Pieter va n 
Mierlo (onder andere eigenaar tafel 
10 Catering en Events) waren afge-
lopen jaar als kok aanwezig en zijn 
ook in het dagelijks leven bezig met 
allerlei foodconcepten en eventca-
tering. Pieter Klumpers, vorig jaar 
als foodtruckhouder aanwezig, die 
secretaris is van de Stichting neemt 
vanuit zijn bedrijf ‘ietste44’ ervaring 
in zowel eventcatering, eventorgani-
satie als entertainment mee.
Het nieuwe bestuur neemt het 
‘vorkje’ over van de Brandevoorters 
Richard en Djon Snel die het eve-
nement in 2016 voor de eerste keer 
organiseerden. Nu het evenement 
steeds groter wordt is het niet meer 

te combineren met de dagelijkse 
werkzaamheden van vader en zoon. 
Het nieuwe bestuur is  voornemens 
het concept uit te breiden met 
nieuwe elementen waarbij natuurlijk 
de succesvolle elementen behou-
den blijven. Hierbij zal het bestuur 
nog meer de samenwerking zoeken 
met lokale en regionale partners. 
Bovendien zal het concept  
Brandefood vanaf 2020 ook in an-
dere gemeenten plaatsvinden.
Voor dit jaar strijkt het evene-
ment op zaterdag 21 en zondag 22 
september neer onder en bij de 
markthal in Brandevoort.
Op zaterdag 21 september realise-
ren we een pop-up restaurant. Hier 
kunnen Brandevoorters, bedrijven 
maar ook andere geïnteresseerden 
in een prachtige ambiance een 
heerlijk meergangendiner nuttigen. 
Dit jaar is ervoor gekozen om de 
prijzen te verlagen, zodat we voor 
meer mensen en gezinnen toegan-
kelijk zijn. Op zondag 22 september 
vindt het foodtruckfestival plaats. 
Tot in de avond is voor iedereen het 
foodevent gratis toegankelijk met 
diverse foodtrucks, bierproeverij 
en bijvoorbeeld entertainment en 
activiteiten voor jong en oud. 
Op dit moment zijn we druk bezig 
met de voorbereiding van het eve-
nement in september.
Mocht u als Brandevoorter een 

bijdrage willen leveren aan het 
evenement, bijvoorbeeld als clown, 
tafelgoochelaar, zanger of kun je op 
een andere wijze bezoekers amuse-
ren dan biedt stichting Brandefood 
je graag een podium aan! Dus meld 
je aan.

Vrijwilligers
Stichting Brandefood is ook nog 
op zoek naar vrijwilligers voor het 
evenement van 21 en 22 septem-
ber. Graag aanmelden bij ons via 
de website www.brandefood.nl 

Sponsors
Stichting Brandefood zoekt naar 
sponsoren. Helaas is de subsidie 
van de gemeente voor 2019 bedui-
dend minder. Sponsoren profiteren 
van allerlei voordelen. Er zijn ver-
schillende sponsorpakketten.
Vanaf dit jaar kun je ook ‘vriend 
van Brandefood’ worden. Voor een 
bedrag van € 50,- krijg je bijvoor-
beeld voor 4 personen een amuse 
hapje, 8 consumptiebonnen en 
eventueel een naamsvermelding op 
de website.

Op onze facebook pagina:
(@brandefood) staan steeds de 
laatste ontwikkelingen over 
Brandefood. n

tekst: Pieter Klumpers

foto: Vincent Knoops
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Niet alleen mooie woorden
1 januari 2018 hebben Jeroen,
Ellenore en Edwin samen Qi 
Consultancy opgericht. Het bureau 
richt zich op grote commerciële 
organisaties en verzorgt interim-
management, change management, 
lean management en advies. “Wij 
onderscheiden ons van andere ad-
viesbureaus door niet alleen mooie 
woorden in advies te geven, maar 
ook effectief te zijn door de advie-
zen te implementeren bij de klant”, 
vertelt Jeroen. 

Even voorstellen
Ellenore is 32 jaar, geboren in
Almelo en woont sinds 2015 met 
haar toekomstige man Jan Pieter 
van de Meulenhof in Brandevoort-
Hoeves. Ze heeft een dochter, Fleur, 
van 8,5 maand en drie stiefkinderen: 
Nick (18 jaar) en tweeling Sophie en 
Lucas (11 jaar). Voordat ze samen 
met Jeroen en Edwin bij Qi  
Consultancy is begonnen, heeft ze 
de studie commercieel commu-
nicatiemanagement in Nijmegen 
afgerond en vervolgens diverse 
marketing en sales posities bekleed 
waarbij ze ruime ervaring heeft op-
gedaan in het begeleiden van grote 
aanbestedingsprojecten. 

Jeroen is 45 jaar, opgegroeid in 
Nuenen en woont 12 jaar in Brande-
voort-Schutsboom. Hij is getrouwd 
met Hilde en ze hebben drie doch-
ters, Fabiènne (12 jaar), Valérie (10 
jaar) en Nadine (5 jaar). Samen zijn 
ze een echte hockeyfamilie. “Wij 

brengen de nodige uurtjes door bij 
HC Mierlo” vertelt Jeroen, “daar-
naast loop ik ook zo’n twee keer per 
week hard”. Jeroen heeft HBO mar-
keting en communicatie gestudeerd 
in Utrecht. Hij heeft zo’n 10 jaar in 
de sales en communicatie gewerkt 
bij diverse multinationals, waarna hij 
van 2009 tot 2018 als zelfstandige 
een sales & marketingadviesbureau 
heeft gehad.

Brandevoort: goed voor ple-
zier en zaken
Jeroen en Ellenore wonen met veel 
plezier in Brandevoort. “Het is een 
mooie wijk en je merkt dat veel be-
woners er trots op zijn”, aldus  
Ellenore. “Het is makkelijk om wijk-
bewoners te ontmoeten, vooral door 
de Weggeefhoek waar ik tijdens mijn 
verhuizing veel op heb gezet” lacht 
ze. Jeroen vult aan: “Brandevoort 
is in zakelijk opzicht ook een mooie 
wijk, waarin veel ondernemers en 
managers van grote organisaties 
wonen. Willen zij hun organisatie 
klaar maken voor de toekomst, dan 
komen we uiteraard graag met hun 
in contact. Wij gaan voor hun graag 
op zoek naar de energie binnen het 
bedrijf om primair het menselijk 
kapitaal en daarmee de organisatie 
te verbeteren”.

www.qiconsultancy.nl n

Qi Consultancy
=

Energie

tekst: Marc Dekkers

foto: Rianne van Lierop

Twee ondernemers uit Brandevoort staan aan het roer van 
adviesbureau Qi Consultancy. Het zijn Jeroen de Haas 
en Ellenore Hoff en samen met Edwin Thorn uit Vlijmen 

maken zij commerciële organisaties klaar 
voor de markt van morgen. Qi (spreekt uit als ‘key’) 

staat voor ‘quality improvement’, ‘quite important’ en Qi
(ook wel chi) staat in het Chinees voor vitale energie. 

Ik heb een afspraak met Ellenore en Jeroen in de Hoeves
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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!

NIEUW BIJ SMITS&SMITS

Daarom Smits&Smits

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

smitsensmits.nl

Nieuw: PVC-vloeren van ons huismerk. 

Kwaliteit die u van ons gewend bent voor een 

zeer aantrekkelijke prijs! Kom naar onze 

showroom en laat u inspireren!

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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Het ‘witte dorp’
van Brandevoort kleurt groen

In het witte dorpje van Brandevoort, het wijkdeel Liverdonk, worden binnenkort de eerste groene 
huurwoningen opgeleverd. De nieuwe bewoners van 17 gasloze en energieneutrale woningen 

bezochten woensdag voor het eerst hun nieuwe woning. De sociale (betaalbare) 
huurwoningen zijn ontwikkeld door woningcorporatie woCom, dat ook in brede zin kijkt 

naar verduurzaming van haar woningbestand.

Eén van de bewoonsters kijkt uit 
naar het moment dat ze in haar 
eigen energiebehoefte kan voorzien. 
“Dat vind ik een prettig idee. Dat je 
niet van de wereld afhankelijk bent. 
Dat je gewoon je eigen erf kunt 
bedruipen.” Zij komt te wonen in 
één van de karakteristieke witte ge-
zinswoningen aan de Bockendonck, 
waarvan de bouwstijl is geïnspireerd 
op het idyllische witte dorp Thorn in 
Midden-Limburg. “De woning wordt 
nog wit, net als het merendeel van 
de woningen in onze wijk, maar het 
voelt vooral heel groen. Met mijn 
woning lever ik een bijdrage aan 
een beter milieu.” Net als de overige 
toekomstige bewoners ziet zij van-
daag haar woning voor het eerst van 
binnen. Om de maten op te nemen 
voor de gordijnen en vloer. En om 

kennis te maken met de nieuwe 
buren. Jong en oud, gezinnen met 
kinderen en starters. Want naast de 
twaalf gezinswoningen voor drie of 
meer personen, worden in juli ook 
de vijf een-/tweepersoonswoningen 
opgeleverd.

Energierekening fors lager
Naast betaalbaarheid en beschik-
baarheid, is duurzaamheid een be-
langrijk thema voor de woning-cor-
poratie en de gemeente Helmond. 
“De meeste woningen worden van 
buiten gewoon wit, maar van bin-
nen zijn ze supergroen omdat ze 
energieneutraal zijn en gasloos,” vult 
Arno Verhagen, project-coördinator 
bij woCom, de bewoonster aan. 
“Een energieneutrale woning wekt 
bij gemiddeld verbruik evenveel 

energie op dan verbruikt wordt voor 
de verwarming, ventilatie, warm 
tapwater en verlichting.” De woning 
zit vol moderne technieken die dit 
mogelijk maken: hoog isolerende 
vloeren en daken, extra dichting 
van kieren, zonnepanelen op de 
daken, een ventilatiesysteem en een 
warmtepomp voor de verwarming 
en warm water. “De bewoners beta-
len daardoor alleen nog hun eigen 
energieverbruik. De energierekening 
is dus fors lager dan bij een regu-
liere woning.”

De komende maand worden de wo-
ningen afgewerkt. In juli ontvangen 
de bewoners de sleutels. n

tekst en foto: Luuk Peters
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Verstand van huizen,
gevoel voor Brandevoort

Karin Relou gaat, na haar middelbare school, werken als
secretaresse bij Makelaarskantoor René Clercx in Helmond.

Het is een leuke baan en Karin gaat zich hoe langer hoe meer 
interesseren in alles wat komt kijken bij het beroepsmatig

uitoefenen van dit vak. 

Makelaarskantoren  in Eind-
hoven en Helmond
Door haar enthousiaste verhalen 
gaat ook haar broer, André Relou 
(makelaar & taxateur), naar Clercx 
. Een en ander heeft tot gevolg dat 
André, in 2000, start met zijn eigen 
makelaarskantoor.
Daarvoor heeft Karin zich in 1990 al 
als zelfstandig makelaar in Nuenen 
gevestigd. In 2006 besluit ze, in de 
functie van makelaar & beëdigd 
taxateur, over te stappen naar het 
bedrijf van haar broer, André Relou 
Makelaardij, met vestigingen in 
Eindhoven en Helmond. 

Aangesloten bij de NVM
De nvm is de Nederlandse Vereni-
ging van Makelaars en Taxateurs. 
Zowel André als Karin zijn aange-
sloten bij de NVM (Nederlandse 
Vereniging van Makelaars en 
Taxateurs) met een persoonsge-
bonden lidmaatschap. Allebei zijn 
ze beëdigd als Makelaar & Taxateur. 
Karin is zelfs inmiddels al ruim 25 
jaar lid van de NVM.

Hecht team
Op kantoor werken ze in een hecht 
team nauw samen met Caroline 
en Jolanda die, in de ruimste zin 
van het woord, de administratieve 
werkzaamheden voor hun rekening 
nemen.
Het kantoor bemiddelt bij aankoop, 
verkoop en verhuur van woningen 
in alle prijsklassen en verzorgt (ge-
valideerde) taxaties van woningen..  
Het team hecht grote waarde aan 
een professionele en persoonlijke 
benadering van de klant.

Veranderingen op de wo-
ningmarkt
Er zijn nogal wat veranderingen 
geweest op de woningmarkt de 
afgelopen jaren. Zo waren 2008 en 
2012 tijden, waarin de markt fl ink 
stagneerde. Op dit moment is er 
weer een heel andere situatie, er 
is veel vraag naar woningen, en 
minder aanbod. 
Een deskundige begeleiding door 
een makelaar is in deze markt echt 
een groot voordeel voor zowel ko-
pers als verkopers. Karin geeft aan 
dat de online presentatie van een 
woning steeds belangrijker wordt. 
Het kantoor gaat mee in deze 
ontwikkelingen en kan de klant een 
goed advies geven over het online 
in de markt zetten van hun woning.

Makelaardij Andre Relou in 
Brandevoort
Ook in Brandevoort is AndréRelou 
Makelaardij heel actief. André en 
Karin komen allebei uit Helmond 
en kennen alle ins en outs van de 
wijk. Ze zijn zeer goed op de hoogte 
van alle ontwikkelingen in Bran-
devoort. Een wijk die nog steeds 
uitbreidt en daardoor veel kansen 
en mogelijkheden biedt. 

Karin kijkt samen met het team uit 
naar de groei van de wijk en blijft 
zich enthousiast inzetten voor de 
Brandevoortse opdrachtgevers om 
tot het beste resultaat te komen.

www.andre-relou.nl.  n

tekst: Marga Dobma

foto: Vincent Knoops
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Duofietsen vanuit 
Brandevoort actief

Meer dan 80 vrijwilligers beschik-
ken op dit moment bij de Stichting 
Duofietsen Helmond al over zeven 
duofietsen. Het doel van de vereni-
ging? Inwoners van de gemeente 
Helmond en omstreken met een 
lichamelijk en/of verstandelijke 
beperking, die niet meer zelfstandig  
kunnen of willen fietsen meene-
men voor een fietstocht op de 
duofiets.

In het kader van NLDoet heeft op 
vrijdag 15 maart het voltallige col-
lege van B&W met dus ook onze 
burgemeester Elly Blanksma zitting 
genomen in de duofiets naast een 
inwoner van de stad. Na een rit 
door de dreven van Helmond en 
een stukje prachtige natuur pau-
zeerde het gezelschap bij lunch-

room De Keyser met koffie en 
gebak. Daarna reed het gezelschap 
richting einddoel. Het laatste deel 
was een aardige opgave, omdat 
een winterse storm en regen de 
fietstocht stevig begeleidden. De 
fietsrit eindigde bij de nieuwe stal-
ling van de stichting aan de Kas-
tanjehoutstraat 2a. 
Hier is de vergaderruimte en verza-
melpunt van de stichting gevestigd. 
Naast stalling is dit een mooie 
ruimte voor het geven van een cur-
sus voor nieuwe vrijwilligers.

Voor zowel de leden van het col-
lege van B&W als de gasten (pas-
sagiers) was het verrassend om te 
horen hoeveel tijd, moeite, inzet en 
goede organisatie nodig zijn om 
alles goed te laten verlopen. Voor-

zitter van de Stichting Duofietsen, 
Daphne Scholten legde uit dat de 
vrijwilligers met ontzettend veel 
energie deze organisatie tot een 
geslaagde onderneming hebben 
omgetoverd.

Stichting Duofietsen Helmond is op 
zoek naar vrijwilligers die met een 
elektrisch ondersteunde duofiets 
een tocht willen maken. Dit kan 
eens per week of meerdere malen 
per maand. Een tocht duurt gemid-
deld 2,5 uur.

Alle informatie over de Stichting 
Duofietsen kunt u vinden op: 
www.duofietsenhelmond.nl n

tekst: Marga Dobma

foto: Johan Doomernik
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Toppers in Brandevoort
Sinds jaren shinen de Toppers in de Amsterdam Arena. Miljoenen mensen hebben een van

de inmiddels 50 shows bezocht. In Brandevoort hebben we tegenwoordig ook toppers;
toppers die zich inzetten voor hun sportvereniging. De Toppers in de Arena kenmerken zich door
de uitbundigheid en het theatrale. De Brandevoortse toppers zijn vaak bescheiden en realiseren
zich niet wat ze voor hun club betekenen. Of het nu een trainer, een coach, een terreinknecht,
een bestuurslid of een barmedewerker is, vrijwilligers zijn hard nodig om de sportverenigingen

draaiende te houden.

Bart van der Bruggen en Sandra van Happen
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In deze editie staan wij stil bij de 
drie sportverenigingen HC Mierlo, 
SV Brandevoort en TV Carolus, 
waarbij de voorzitters de onmogelij-
ke vraag is gesteld, om binnen hun 
vereniging een topper aan te wijzen 
voor een interview. Toch is het ze 
gelukt. Op de volgende pagina’s is 
meer te lezen over deze toppers. 

TV Carolus: maak kennis met 
de topper

Vanuit tennisvereniging Carolus 
zijn Sandra van Happen en Bart 
van der Bruggen voorgedragen als 
toppers dankzij hun onmisbare 
bijdrage in de toernooicommissie.

Sinds 2009 zijn Sandra en Bas al 
lid bij TV Carolus. Na een paar jaar 
sloten ze zich aan bij de toernooi-
commissie. Nu zijn ze daar niet 
meer weg te denken. “We doen dit 
zeker niet alleen” vertelt Sandra, 
“we zijn met een team van tien 
vrijwilligers, waaronder Bart, Roel, 
Hans, Barry, Breitt, Laurie, Desiree, 
Jorien en Maikel. Allemaal nemen 
ze een gedeelte van de organisatie 
op zich.” De toernooicommissie is 
een hechte club, een soort vrien-
denclub die veel plezier heeft in 
het organiseren. Met als absolute 
hoogtepunt de toernooi week zelf 
en daar kijkt ook iedereen naar uit.

Waar de meeste toernooien in de 
regio kampen met minder inschrij-
vingen is het toernooi van TV Ca-
rolus zeer gewild. Al drie jaar op rij 
moesten mensen worden uitgeloot. 
Zelfs het afgelopen jaar waarbij 
ze van acht naar tien banen zijn 
gegaan. “Het is erg vervelend dat je 
mensen moet teleurstellen dat ze 
niet mee kunnen doen” legt Sandra 
uit. “Maar voor ons als organisato-
ren is het zeker een mooi compli-
ment.” Als wordt gevraagd waarom 
juist dit toernooi zo populair is, 
hoeft daar niet lang over worden 
nagedacht: de perfecte en enthou-
siaste organisatie. Het plezier, de 
inzet en de professionaliteit waar-
mee het toernooi wordt georgani-
seerd vormt de reden dat deelne-
mers ieder jaar weer hun agenda 
blokken voor dit evenement.

Tijdens het toernooi lopen de 
organisatoren de hele week rond 
om het iedereen naar de zin te 
maken. Elke avond is het gezel-
lig druk met veel toeschouwers en 

tennisspelers, die na het sporten 
blijven hangen. Een leuk extraatje 
is het rad waaraan gedraaid mag 
worden voordat de deelnemers 
aan een wedstrijd beginnen. Dit rad 
staat vol met allerlei prijzen die de 
sponsoren ter beschikking hebben 
gesteld. Waar het plezier zeker de 
week overheerst, is het niet alle-
maal rozengeur en maneschijn. Zo 
houdt Sandra zich met name met 
de planning bezig. Hier heeft zij in 
het eerste weekend altijd een hele 
kluif aan. Van wedstrijden die verzet 
moeten worden vanwege andere 
toernooiverplichtingen tot tegen-
standers die dat dan weer niet zien 
zitten… “Het is onmogelijk om het 
iedereen naar de zin te maken. Dat 
leidt weleens tot deelnemers die 
hun beklag doen bij de organisatie.” 

De afgelopen jaren zijn veel hoog-
tepunten te noemen en daar focust 
de groep dan ook het liefste op. Zo 
hebben maar liefst twaalf mixkop-
pels een aantal jaar geleden in 
categorie vier meegedaan. Zo’n 
sterk deelnemersveld is ongekend. 
Het echte hoogtepunt is ieder jaar 
het finaleweekend. Dit begint tra-
ditioneel op vrijdagavond met een 
themafeest, gevolgd door de halve 
finale en finale wedstrijden op za-
terdag en zondag. De deelnemers 
worden dan ook getrakteerd op een 
luxe BBQ.

De voorbereidingen voor 2019 zijn 
alweer in volle gang en het thema 
voor de feestavond wil Sandra aan 
de Courant alvast verklappen: “Wild 
Wild West”. Inschrijven voor het 
toernooi kan via de KNLTB. Het zal 
plaatsvinden van 24 augustus tot 
en met 1 september. Zorg dat je er 
op tijd bij bent, want zoals al eerder 
aangegeven: het is een gewild toer-
nooi. Sandra en Bas hebben er in 
ieder geval allebei zin in! 

TV Carolus aan het woord 

Waarom hebben jullie juist deze top-
pers voorgedragen?
Binnen een vereniging zijn veel 
toppers: mensen die activiteiten 
organiseren, trainingen geven, 
besturen, zorgen voor gastvrijheid 
in het clubhuis of goede prestaties 
neerzetten in de tennissport. Bij 
TV Carolus was het moeilijk om 
te kiezen. Veel mensen steken de 
handen uit de mouwen en bouwen 
samen aan een mooie, bloeiende 

en bruisende vereniging. De Open 
Toernooi Commissie zet elk jaar 
een geweldig toernooi neer met als 
trouwe hoofdsponsor Techmatch. 
Met 420 tennissers is dit toernooi 
één van de grootste in de regio 
maar bovenal goed georganiseerd 
en gezellig. Sandra en Bart zetten 
zich samen met de andere com-
missieleden in om alles goed te 
laten verlopen. Al maanden van 
tevoren starten de voorbereidingen. 
Tijdens de toernooiweek draaien 
alle commissieleden veel uren. 
Ze zorgen dat de deelnemers zich 
welkom voelen en het toernooi top 
verloopt. 

Wat ging er nog meer top het af-
gelopen seizoen? Zijn er successen 
behaald, of mooie sportmomenten 
van kampioenen om te delen? 
We zijn heel blij met de uitbrei-
ding van acht naar tien banen en 
onze nieuwe baansoort gravel (op 
verharding) waar het hele jaar op 
kan worden gespeeld. Vorig jaar 
juni is ons compleet gerenoveerde 
park feestelijk heropend. Een park 
waarmee we klaar zijn voor de 
toekomst en kunnen blijven groeien 
en bruisen. Op prestatie gebied zit-
ten we ook in de lift. De technische 
jeugdcommissie geeft onze talen-
ten aandacht en begeleiding, zowel 
persoonlijk als met aanvullende 
intensieve trainingen. De voorjaars-
competitie is nog in volle gang en 
zal zeker een aantal kampioenen 
opleveren. 

Zijn er hoogtepunten in aantocht?
Door het jaar heen hebben we veel 
hoogtepunten, zoals de compe-
tities en toernooien. Er zijn drie 
competities per jaar: voorjaar, 
najaar, winter en naast het senio-
rentoernooi hebben we ook in de 
laatste week voor de zomervakan-
tie het Il Borgo Open Jeugdtoer-
nooi. Op 16 juni huldigen we de 
kampioenen en organiseren we 
voor alle leden en hun gezin de 
jaarlijkse BBQ,. 
Maar eigenlijk is elke dag een 
hoogtepunt. Het gaat om plezier 
in het tennis en het sociale aspect 
van het sporten. Vrijwel elke dag 
wordt getennist en getraind en is 
het gezellig. Er worden ook talloze 
activiteiten georganiseerd, bijvoor-
beeld de eendaagse toernooien, 
Pietentennis, pubquizen, Hal-
loween… Kortom, vele hoogtepun-
ten verspreid over het hele jaar.
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Wat is het belang van vrijwilligers 
binnen jullie sportvereniging?
Voor elke vereniging zijn vrijwilli-
gers/toppers belangrijk. Natuurlijk 
kunnen we altijd helpende han-
den gebruiken, voor structurele 
zaken, om kleine klussen te doen 
of activiteiten te organiseren. Met 
vrijwilligerswerk draag je niet al-
leen bij aan je vereniging, je leert 
er ook ontzettend veel van en je 
netwerk wordt uitgebreid. Bij TV 
Carolus zijn veel helpende han-
den van jong tot oud. Elke vrijwil-
liger, trainer of drijvende kracht 
wordt gewaardeerd. Deze mensen 
laten onze vereniging bruisen. Elk 
jaar kiezen we één Carolustop-
per, iemand die opvalt door zijn 
enthousiaste inzet of juist iemand 
die achter de schermen werkt. 
Wie de Carolustopper wordt, be-
palen de leden zelf door hun top-
per te nomineren. We zijn blij dat 
we midden in de wijken Mierlo-
Hout en Brandevoort staan. De 
actieve en betrokken bewoners 
zorgen voor de bloei van onze 
vereniging; stuk voor stuk zijn het 
toppers!

HC Mierlo: maak kennis met 
de topper

Vanuit hockeyvereniging Mierlo 
mogen Twann van Schijndel en 
Hanneke Leijgraaf een stapje naar 
voren zetten als de organisatietop-
pers van het Blauwe Kers toernooi 
voor de jeugd van HC Mierlo en ver 
daarbuiten.

Waarom heet het “Blauwe Kers 
toernooi”? Een beetje een onnozele 
vraag aangezien het blauwe tenue 
van HC Mierlo een ieder al van 
verre kan zien en kersen en Mierlo 
bijna synoniem voor elkaar zijn 
geworden. Het succes van het toer-
nooi is wel iets om bij stil te staan. 
Wie had vier jaar geleden verwacht 
dat 1200 deelnemers van meer dan 
80 teams uit zes provincies, en 
België, deel zouden nemen aan het 
Blauwe Kers toernooi in 2019?

Het idee kwam ongeveer zes jaar 
geleden tot stand toen Hanneke 
Leijgraaf en Twann van Schijndel 
genoten van het plezier dat hun 
kinderen beleefden aan een sport-

toernooi in Oirschot. Op een bankje 
in de zon werd voorzichtig geop-
perd hoe het zou zijn als zoiets in 
Mierlo georganiseerd kon worden. 
Dat zou toch gaaf zijn? Twann is 
niet alleen een man van veel woor-
den maar ook van daden en het 
bestuur van HC Mierlo werd dan 
ook snel benaderd. Voorwaarde 
was het schrijven van een dege-
lijk plan voor er een definitieve go 
gegeven kon worden. Het plan werd 
goedgekeurd en in 2016 vond de 
eerste editie van het Blauwe Kers 
toernooi plaats. Het evenement 
was direct een succes met achttien 
meisjes B-teams en acht jongens 
B-teams. Uiteraard was het eerste 
jaar pittig. Alles was nieuw. Met 
een klein team vrijwilligers werd de 
basis neergezet voor een mooie 
traditie. Twann en Hanneke hadden 
goed voor ogen wat voor toer-
nooi ze wilden organiseren en wat 
daarin belangrijk was. Zo moest het 
een all-inclusive toernooi worden 
waarbij het de deelnemers aan 
niets ontbreekt. Op sportief gebied 
wordt niet alleen gehockeyd, maar 
ook allerlei andere leuke activiteiten 

Twann van Schijndel en Hanneke Leijgraaf
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georganiseerd zoals een storm-
baan, een shoot-out competitie en 
een beste keeper wedstrijd. Een 
ander onderdeel van het succes is 
dat er alleen maar winnaars zijn. Zo 
worden bekers uitgedeeld voor de 
mooiste taart, het coolste shirt, de 
beste teamnaam of het beste hoc-
keyteam; iedereen valt wel ergens 
in de prijzen. 

In 2017 kreeg het toernooi een 
mooi vervolg. Er was veel geleerd 
van het jaar ervoor. De goede din-
gen bleven en enkele andere zaken 
werden aangepast. Een belangrijke 
verandering was de uitbreiding 
van het toernooi met de C-teams. 
Daarnaast werden coaches ge-
vraagd om te fluiten in plaats van 
jeugdleden en de frietkar werd 
ingeruild voor een picknickmand. 
Het toernooi groeit dit jaar naar 
meer dan 750 deelnemers en 
duurt twee weekenden. Waar voor 
Hanneke en Twann in het eerste 
jaar de organisatiestress goed te 
merken was, kunnen ze dit jaar 
meer genieten van het toernooi 
zelf: alles is onder controle.

In 2018 werd een leeftijdscategorie 
toegevoegd, de A-jeugd. Voor deze 
jongens en meiden werd het een 
speciaal avond/-nachttoernooi. 
Vanaf 20:00 uur begonnen de 220 
deelnemers van het A-toernooi 
aan een buffet en BBQ. Vervolgens 
start het sportieve programma 
wat duurt tot 01:00 uur. Dit jaar 
waren er maar liefst 60 teams met 
887 deelnemers verspreid over de 
twee weekenden. Meerdere teams 
deden al voor de derde keer mee. 
Niet alleen teams uit de regio, 
maar ook uit bijvoorbeeld Hooff-
dorp en Cadier en Keer. Een spe-
ciaal hoogtepunt in 2018 waren de 
zes zwembaden die tijdens de war-
me toernooidagen voor verkoeling 
zorgden. Maar ook de introductie 
van de ‘App of Terror’, waarbij ieder 
team via een app opdrachten kreeg 
wat leidde tot hilarische taferelen. 
Met de vaste organisatieclub en 
een grote groep vrijwilligers be-
looft ook 2019 weer een succes te 
worden. Het toernooi vindt plaats 
op 28, 29 en 30 juni voor de D t/m 
A jeugd. Het festivalterrein wordt 
ingericht met foodtrucks, een DJ, 
een loungehoek, een stormbaan en 
nog veel meer.

De mooiste complimenten voor de 

organisatie zijn de positieve mails 
van de deelnemende teams en 
zelfs een kaartje in de brievenbus 
bij Twann om hem te bedanken. 
Wat enkele jaren geleden is ont-
staan op een bankje in de zon in 
Oirschot is in korte tijd uitgegroeid 
tot een van de grootste hockey-
toernooien in Zuid-Nederland. 
Uiteraard zijn alle Brandevoorters 
die een kijkje willen komen nemen 
van harte welkom, zodat ook jij 
kunt zeggen: “wij waren erbij!”

HC Mierlo aan het woord 

Waarom hebben jullie juist deze 
toppers voorgedragen?
Twann en Hanneke zijn drie jaar 
geleden begonnen met het or-
ganiseren van het Blauwe Kers 
toernooi voor de B- en C-categorie 
van de junioren. Nu we twee sei-
zoenen verder zijn, is het toernooi 
door het enthousiasme uitgebreid 
naar alle categorieën. Veel leden 
en ouders zijn gemotiveerd om de 
handen uit de mouwen te steken 
en het elk jaar tot een groot suc-
ces te maken. 

Wat ging er nog meer top het af-
gelopen seizoen? Zijn er successen 
behaald, of mooie sportmomenten 
van kampioenen om te delen? 
Dit jaar heeft hockeyclub Mierlo 
trainingen van junioren door een 
professionele organisatie laten 
verzorgen. Dat resulteerde in een 
betere opkomst. Dit heeft uiteraard 
ook effect op de resultaten. Menig 
team zullen we dit jaar mogen 
huldigen als kampioen.

Zijn er hoogtepunten in aantocht?
Een hoogtepunt voor de club is 
natuurlijk het Blauwe Kers toernooi 
in juni. Tevens mogen we voor 
de dertiende keer van de KNHB 
de jongste jeugddag organiseren 
waarbij bijna 250 kinderen uit de 
regio het seizoen in Mierlo zullen 
afsluiten. 

Wat is het belang van vrijwilligers 
binnen jullie sportvereniging?
HC Mierlo draait op de inzet van 
vele vrijwilligers en ook voor het 
nieuwe seizoen, dat in septem-
ber zal beginnen, zullen we aan 
ouders een verzoek doen om zich 
in te zetten voor de vereniging. 
Mocht er iemand interesse heb-
ben om te helpen, neem dan zeker 
contact op.

SV Brandevoort:
maak kennis met de topper

Vanuit SV Brandevoort verwelko-
men wij Mario Biemans als topper: 
een SV Brandevoorter vanaf de 
oprichting, met een hele brok erva-
ring binnen de voetballerij en een 
ambitieuze trainer/coach. 

Het begon voor Mario Biemans 
ruim elf jaar geleden nadat zijn 
achterbuurman William Kuijpers 
hem benaderde. William was bezig 
met de ideeën voor de oprich-
ting van een voetbalvereniging in 
Brandevoort. Hij benaderde Mario 
vanwege zijn organisatorische en 
technische kennis van de sport. 
Mario heeft meer dan tien jaar 
ervaring als teammanager bij de 
jeugd van PSV en speelde in zijn 
jeugdjaren op een redelijk hoog ni-
veau voetbal. Vol trots vertelt Mario 
over deze ervaringen. “Het is leuk 
om te zien hoe spelers als Tom-
mie van der Leegte en later Wilfred 
Bouma doorbreken. Je hebt ze be-
geleid en geholpen met alle randza-
ken. Zeg maar alle niet-technische 
aangelegenheden welke betrekking 
hebben op een team. Je komt bij 
spelers thuis, regelt vervoer, maar 
bent ook een luisterend oor voor 
de jongens.” Mario geeft aan veel 
geleerd te hebben van de trainers 
en de coaches van die tijd. En waar 
mogelijk was hij ook altijd bij wed-
strijden en trainingen aanwezig.

Het was dus niet voor niets dat 
William hem benaderde voor de 
oprichting van SV Brandevoort. 
Precies tien jaar geleden werd SV 
Brandevoort opgericht. Zoals voor 
de meeste clubs betekende dat be-
ginnen met een paar jeugdteams, 
omkleden in een boerenschuur en 
dan het veld op. Met een kleine 
club vrijwilligers had Mario in de 
eerste jaren als bestuurslid veel 
taken. Hij was de jeugd coördinator 
en was verantwoordelijk voor alle 
voetbalzaken. Maar zoals het vaker 
gaat in Brandevoort explodeerde 
de groei van het aantal jeugdleden 
binnen een aantal jaar en werden 
de taken beter verdeeld. Mario 
besloot om zijn bijdrage te leveren 
op het veld.
 
Door de groei van de vereniging 
werd de vraag naar trainers/coa-
ches groter en was de stap voor 
Mario een vanzelfsprekende. Zeker 
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nu zijn zoons begonnen te voetbal-
len bij de jeugd van Brandevoort 
was het extra leuk om zijn eigen 
jongens te trainen en coachen. 
Extra leuk… maar ook niet altijd ge-
makkelijk. Op het veld staan met de 
jongens als trainer-coach, daar zit 
toch wel echt de passie van Mario. 
Hij wil het spel van de jongens ver-
beteren en vooral voetbal attractie-
ver maken. Voor sommigen moeilijk 
te bevatten maar Mario is een lief-
hebber van mooi voetbal, waardoor 
je ook verlies moet accepteren. 
“Liever met mooi attractief voetbal 
verliezen dan spelen om alleen 
maar te winnen.” Na ongeveer drie 
tot vier jaar zijn zoons te hebben 
getraind, trainde Mario onder an-
dere de selectieteams van jongens 
onder 12-13-14 en 15. Samen met 
John Heijster, de huidige jeugd 
coördinator en een goede trainer-
coach, is er veel bereikt de afgelo-
pen jaren. SV Brandevoort kan met 
de meeste jeugdselectieteams mee 
in de hoofdklassen en de 3e divisie. 

Mario is een SV Brandevoorter van 
de eerste orde en een echte topper 
voor de vereniging. Hij verruilde zijn 
roodwit PSV hart voor het groenwit 
van SV Brandevoort. Hij is gedreven 
en gepassioneerd met de sport 
bezig en altijd een luisterend oor en 
adviserend voor de club. Ook in de 
toekomst wil hij zich blijven inzetten 
voor de jeugd van SV Brandevoort. 
Momenteel is hij bezig met zijn oe-
fenmeester 3 bij de KNVB om een 
erkend trainer te worden. Hij organi-
seert samen met Bram de Rooij en 
een groot aantal andere vrijwilligers 
een top-onder-14 toernooi, waar 
topteams van binnen en buiten de 
regio naartoe komen. 

Mario ziet de (voetbal)toekomst bij 
SV Brandevoort positief in en ziet 
graag de jeugd behouden en door-
stromen naar de seniorenteams 
zodat ook daar de sportieve pres-
taties kunnen worden verbeterd. 
De betrokkenheid van de jeugd 
stimuleert Mario. Het is fantastisch 
om te zien dat de oudere jeugd 
de jongere jeugd traint. De profes-
sionalisering van SV Brandevoort 
is in volle gang. Mario levert daar 
op voetbaltechnisch gebied een bij-
drage aan. Maar hij benadrukt dat 
het recreatieve voetbal, het plezier 
in het voetbal, heel belangrijk is 
voor de club. Verder hoopt Mario 
dat de faciliteiten de groei van de 

club niet gaan belemmeren. Het 
huidige aantal velden en de acht 
kleedkamers kunnen wel eens een 
probleem opleveren.

Tot slot nog een voetbalmotto van 
Mario: durf fouten te maken, beter 
een verkeerde keuze dan geen 
keuze!

SV Brandevoort aan het 
woord 

Waarom hebben jullie juist deze top-
pers voorgedragen?
Mario Biemans is een vrijwilliger 
waar je als club nooit tevergeefs 
een beroep op doet. Een man met 
groen-wit bloed in zijn aderen. Met 
een hart dat sneller klopt als het 
over voetbal gaat en vooral als het 
over de jeugd van SVB gaat. Be-
trokken vanaf bijna het begin van 
SVB heeft Mario diverse functies 
bekleed. Gepassioneerd, fanatiek, 
soms een tikkie eigenwijs, maar 
altijd positief aan het werk met zijn 
team. Vanuit die bevlogenheid is hij 
vele uren op het sportpark te vin-
den en altijd in staat zijn mening te 
ventileren. Een mondige vrijwilliger 
met kwaliteiten waarvan iedere ver-
eniging zich er meer zou wensen.

Wat ging er nog meer top het af-
gelopen seizoen? Zijn er successen 
behaald, of mooie sportmomenten 
van kampioenen om te delen? 
Het afgelopen seizoen is voor 
SVB een goed seizoen geweest. 
Na het jubileumjaar werkt de club 
door aan zijn verdere ontwikke-
ling. De resultaten laten zich in 
de sport voor de oppervlakkig 
geïnteresseerden vaak uitsluitend 
aan het scorebord afleiden en 
gelukkig zijn ook daar de nodige 
successen te boeken. Op dit 
moment zijn de kampioenschap-
pen voor JO 17-1 en MO 15-1 al 
bekend en de verwachting is dat 
nog meer jeugdteams de titel zul-
len grijpen. 
Zoals gezegd is het seizoen top 
geweest voor SV Brandevoort, 
omdat we met de ontwikkeling 
van de jeugd goede stappen ma-
ken. De Technische Commissie 
werkt gestructureerd aan verbe-
tering op speltechnisch vlak en 
op begeleiding. Recent is ook een 
seniorencommissie aangetreden. 
Hiermee wordt de begeleiding van 
het groeiend aantal seniorenle-
den gewaarborgd. Op gebied van 

communicatie zijn ook mooie 
stappen gezet zoals de nieuwe 
website. 

Zijn er hoogtepunten in aantocht?
Een nieuwe mijlpaal is het spon-
sorcontract en nieuwe kledinglijn 
van Robey Sportswear. Een com-
pleet nieuw design, nieuw merk en 
nieuwe manier van sponsoring. 
Nieuw maar wel voortbordurend op 
de basis van de eerste tien jaar en 
trouw gebleven aan onze kleuren 
en cultuur. Binnenkort vindt de 
onthulling plaats!

Wat is het belang van vrijwilligers 
binnen jullie sportvereniging?
Vrijwilligers zijn van levensbelang 
voor onze vereniging. Het gaat hier 
om leden die met hart voor de 
vereniging en haar fellowleden één 
voor één een essentieel onderdeel 
zijn van SV Brandevoort. We maken 
hierin geen verschil en het zijn zon-
der uitzondering allemaal 
toppers. n

tekst: Stefan Verhallen en Jody Hoekstra

foto: Vincent Knoops
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Mario Biemans
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Horecaman 
Koen is een horecaman in hart 
en nieren. Bij het huidige De Rooi 
Pannen heeft hij de BBL opleiding 
voor kok gevolgd. Tijdens en na zijn 
opleiding heeft hij bij diverse restau-
rants in de omgeving gewerkt. In 1997 
gaat hij als kok aan de slag bij De 
Barrier en in 2002 wordt hij de eige-
naar. Culinair koken en culinair uit 
eten is een echte hobby van Koen. 

In Nederland en ver over de grenzen 
bezoekt hij sterrenrestaurants, waar 
hij van geniet en inspiratie op doet. 
Hij geeft graag vakles op scholen-
gemeenschap Were Di in Valkens-
waard, en kookt maandelijks met zijn 
vriendenkookclub Bijzonder Culinair 
Mierlo-Hout. En mocht je hem op de 
vrachtwagen zien rijden, dan is dat 
zijn tweelingbroer. Koen is 45 jaar en 
woont al zijn hele leven in Mierlo-

Hout. Hij woont samen met Janneke, 
zij is mede-eigenaar van De Barrier, 
zoon Bram (15 jaar), dochter Robijn 
(12 jaar) en zoon Pim (2 jaar).

Kookstudio
Na 20 jaar De Barrier zoekt hij een 
nieuwe uitdaging en het idee om een 
eigen culinaire kookstudio op te zet-
ten, ligt voor de hand. In december 
2017 neemt hij de kookstudio aan 

Kookstudio
Gewoon Koen
Koen Kanters is voor velen een bekende ondernemer 
in Mierlo-Hout. Hij is eigenaar van Eetcafé De Barrier 

en werkt daar al 22 jaar. Maar wat nog niet iedereen weet 
is dat hij aan de rand van Brandevoort 

een kookstudio heeft, genaamd Gewoon Koen.
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tekst: Marc Dekkers

foto: Rianne van Lierop

de Hoofdstraat in Mierlo-Hout over. 
De naam Gewoon Koen is ontstaan 
tijdens een brainstormsessie, waarbij 
een vriend zei ‘waarom noem je het 
niet gewoon Koen?’. In de kookstudio 
kunnen groepen van 6-20 personen 
terecht om bijvoorbeeld een verjaar-
dag of een teamuitje te vieren. Zij 
krijgen een dagvullend programma 
van wel 6-7 uur. Het bestaat onder 
andere uit de voorbereidende werk-
zaamheden oftewel mise-en-place, 
het koken, de afwerking, de bediening 
en natuurlijk het genieten van de 
eigen kookcreaties.

Verrassen
Met zijn enthousiasme weet hij zijn 

gasten te verrassen. “Koken heeft 
voor 40% met je gedachten en ogen 
te maken. Als mensen denken dat 
ze iets niet lusten, dan eten ze het 
vaak ook niet. Maar niet bij mij”, 
vertelt Koen glimlachend. Hij neemt 
regelmatig de proef op de som en 
schotelt zijn gasten een amuse voor, 
zonder te vertellen wat het is. “Ieder-
een vindt het lekker. Als ik daarna 
vertel dat het konijn met eendenlever 
is, zou een derde van de aanwezigen 
het gerecht ‘zogenaamd’ niet lusten 
en niet gegeten hebben”.

Halve dagen
Restaurant, catering en een kook-
studio, hoe doe je dat? “Ik werk halve 

dagen” vertelt Koen lachend, “maar 
dat zijn wel horeca uren, van 12 uur 
per dag en dat 6 dagen in de week”.

Over 5 jaar is hij 50 en als ik hem 
vraag waar hij dan staat, begint hij 
wederom te glimlachen maar ver-
raadt niks. We zullen zien wat Koen 
dan voor ons in petto heeft. We 
kunnen nu in ieder geval op allerlei 
manieren genieten van zijn culinair 
enthousiasme.

www.gewoon-koen.nl n
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Toegevoegde waarde
voor de markt van morgen

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

www.qiconsultancy.nl

Interim
management

Advisering Change
management

Lean
management
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Het ochtendprogramma begon met 
een enthousiaste dans onder leiding 
van de dames van DéDé Dance. Zij 
wisten iedereen van jong tot oud 
aan het dansen te krijgen. Op het 
beachvolleybalveld speelden de 
teams een potje volleyball. Beach-
volleyball Helmond was er bij om de 
spellen te begeleiden. Op het bas-
ketbalveld was een parcours uitgezet 
om te steppen. En op het grote 
veld gingen de deelnemers over de 
stormbaan en werd er gevoetbald.

Het middagprogramma was even 
gevarieerd als de ochtend. In een 
estafette lieten de deelnemers zien 

hoe behendig ze water konden ver-
plaatsen. Met touwtrekken kwamen 
de teams pas echt tegenover elkaar 
te staan. Een directe confrontatie 
van kracht leidde regelmatig tot hi-
larische toestanden. Het omduwen 
van de kantelmuur was een groot 
succes, maar vooral het schuimbad 
werd een absolute topper. De teams 
moesten in het schuimbad zoeken 
naar voorwerpen. Ook zonder het 
zoeken naar voorwerpen zorgde dit 
schuimbad voor genoeg plezier.

Na afloop van de Wijksportdag was 
er een barbecue op het terras van 
Sportpark Brandevoort. Onder het 

genot van een hapje en een drankje 
konden de deelnemers nog even 
napraten over een gezellige dag. De 
winnende prijs ging naar Team “Wij 
gaan er voor!” en team “Evenwisse-
len” had de sportiviteitsprijs gewon-
nen. Gefeliciteerd allemaal!

Doe jij ook mee aan de Wijksport-
dag in 2020?! Wij houden je graag 
op de hoogte. Stuur dan een mailtje 
naar inschrijvingen@sportpark-
brandevoort.nl en je ontvangt 
bericht wanneer je je kunt aanmel-
den. n

Wijksportdag Brandevoort

tekst: Suzan Beks

foto: Ilse Schepers

Op Hemelvaartsdag is voor de zesde keer de Wijksportdag in Brandevoort gehouden. 
Het ging om veel punten en een prijs voor het sportiefste team. 

De Wijksportdag werd georganiseerd door Jibb+ in samenwerking met Sportpark Brandevoort.
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Mag het iets minder?
Een paar pondjes teveel? Zit die ene 
jurk of broek net iets té strak? De 
oplossing zou In Shape kunnen 
bieden. Op 6 mei heeft Bar-
bara van der Meer de deuren 
geopend van deze afslank-
studio in Brandevoort de 
Veste in Helmond, alweer 
de vierde vestiging van In 
Shape.

Welke mogelijkheden 
biedt In Shape
In Shape biedt een combi-
natie aan van beweging en 
voeding. Voor de bewegings-
methodes wordt er gebruik 
gemaakt van de Powerfit infra-
roodcabine, Vacushaper en Vacu-
move die bedoeld zijn voor afvallen 
en plaatselijke figuurcorrectie(s).
Er wordt een persoonlijk behandel-
programma samengesteld en men 
krijgt begeleiding van de voedings-
deskundige. Zij geeft tips en advie-
zen om proberen bewuster te zijn 
van wat je eet. Barbara zegt: “Van 
weleens word je niet dik”. Het is de 
gewoonte, vaak iets wat een zekere 
regelmaat betreft, die doorbroken 
moet worden.

Wie is Barbara van der 
Meer?
Barbara van der Meer zal het filiaal 
in Brandevoort gaan leiden. Zij heeft 
beweging en voeding als een rode 
draad door haar leven lopen. Ze is 
geboren en getogen in Eindhoven, 
is getrouwd en heeft twee jonge 
kinderen. Zij werkt zelf al 4 jaar voor 
In Shape en is ervaringsdeskundige. 
Na haar tweede zwangerschap heeft 
zij kennisgemaakt met In Shape en 
door de behandelmethodes is zij de 
overtollige kilo’s kwijtgeraakt. 
Zij heeft in de afgelopen jaren 
enorm veel geleerd middels een 
intern opleidingstraject opgesteld 
door Rachel Hulshof, eigenaar en 
oprichter van In Shape. Langzaam 
maar zeker begon het te kriebelen. 
Zij wilde haar vleugels uitslaan en 
het nest verlaten om zelf een vesti-
ging te beginnen. De keuze viel op 
Brandevoort de Veste. 

Waarom gekozen voor Bran-
devoort de Veste?
Brandevoort is een relatief jonge 
wijk met veel jonge gezinnen. En 
een herkenbaar probleem voor veel 
vrouwen zijn de extra pondjes na 
de zwangerschap. Bovendien zal er 
nog meer klandizie kunnen komen 
wanneer de uitbreiding met nieuwe 
wijken in Brandevoort en de Veste 
wordt gerealiseerd. Een onderne-
ming starten is altijd een uitdaging 
maar Barbara is er van overtuigd 
genoeg klanten binnen te krijgen. Zij 
heeft uitgebreid verkennend onder-
zoek gedaan en ziet geen beren op 
de weg. 

Is afvallen een hype of 
maakt het onderdeel uit van 
een gezonde(re) levensstijl? 
Barbara geeft aan dat er inderdaad 
een uitgebreide markt is op het ge-
bied van afvallen. In Shape bestaat 
echter al 12,5 jaar en zij constateert 
dat er steeds meer bewustwording 
ontstaat bij mensen. Omgaan met 
voeding moet een belangrijk on-
derdeel vormen van een gezonde 
levensstijl. 

Kijk eens goed op een verpakking 
en laat je niet verleiden door de 
marketing van sommige producten. 

Ranja met 30% minder suiker maar 
er zit nog steeds veel te veel in. 
Ook bij de voedingsmiddelenindus-
trie ligt een belangrijke taak wegge-
legd maar die heeft een ander doel 
voor ogen dan de consument waar 
ze voedsel aan slijten. 
Men is soms lui en gemak dient 
de mens. Snel even een maaltijd, 
pling pling. Fruit kan ook in de 
vorm van een shake ingenomen 
worden maar het weegt ech-
ter nooit op tegen vers en zelf 
bereid.

Het begint met de opvoeding van 
de kinderen. Wat geef je ze mee 
naar school en een “fruitmoment” 
op school betekent dat je ook echt 
fruit eet en niet iets anders. Het is 
belangrijk kinderen al vroeg bewust 
te maken van voeding en niet te 
snel toe te geven wanneer een kind 
aangeeft het niet te lusten zonder te 
hebben geprobeerd. 

Ouders moeten zich bewust zijn 
van hun verantwoordelijkheid hierin 
en wellicht beter begeleid worden 
door instanties zoals het consulta-
tiebureau en de GGD. Wanneer je 
overgewicht bij de jeugd meteen ge-
richt aanpakt, groeit er een generatie 
op die gezonder kan zijn en die op 
latere leeftijd minder gebruik hoeft 
te maken van de gezondheidszorg. 
Genoeg stof tot nadenken en mis-
schien wel een duwtje in de juiste 
richting van de weegschaal.

In Shape is op internet te vinden via 
www.inshape-brandevoort.nl n

In vorm met In Shape!

tekst: Mascha van Straaten

foto: Rianne van Lierop
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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.

 

  

 
CORTINA U4                      

VAN €599 VOOR €529 

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

BATAVUS FONK EGO                      
VAN €1399 VOOR €1299 

Sparta M8B                      
VAN €2599 VOOR €2349 

BUDGETFIETSEN                            
VERKOOP - ONDERHOUD - REPARATIE 

Fietsen gratis rijklaar afgeleverd en incl. 1ste onderhoudsbeurt 
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Deze maand, juni 2019, bestaat 
Speelotheek Ukkie 35 jaar! Al 35 
jaar zetten vrijwilligers zich in om 
kinderen een groot assortiment aan 
speelgoed en spelletjes te bieden. 
Helmond heeft geen speelotheek. 
Maar gelukkig bevindt Speelotheek 
Ukkie zich in het Patronaat van 
Mierlo en dat is dichtbij voor Bran-
devoorters. 
Waarom zou je gebruik maken 
van een Speelotheek? Om diverse 
redenen:

1. Het is goedkoop (een abon-
nement voor een kind kost slechts 
15,- euro per jaar; voor een tweede 
kind slechts 11,- euro). Als je ziet 
hoeveel je hiervoor kunt lenen staat 
dit natuurlijk in geen verhouding tot 
speelgoed kopen.

2. Heb je een kind dat veel uitdaging 
nodig heeft dan is een Speelotheek 
heel handig. Sommige therapeuten 
verwijzen ouders naar een Speelo-
theek om voldoende uitdaging aan 
te kunnen bieden.

3. Ben je milieubewust (wat hope-
lijk veel wijkbewoners zijn), dan is 
een Speelotheek minder vervuilend 
dan al het speelgoed zelf kopen, 
omdat in de Speelotheek speelgoed 
natuurlijk continu hergebruikt wordt. 

4. De vrijwilligers hebben inmiddels 
jarenlange ervaring met speelgoed 
en spelletjes. Ze weten welke spel-
letjes veelgevraagd zijn en kunnen 
uitleg erover geven. Jaarlijks wor-
den nieuwe aankopen gedaan en 
kapot speelgoed wordt vervangen of 
gerepareerd. Dus u kunt met al uw 
vragen terecht.

5. Je hebt de mogelijkheid om 
speelgoed uit te proberen wat in 
de winkel nogal prijzig is. Na het 
lenen kun je beter beoordelen of de 
aankoop het waard is. Of het kind 
het speelgoed echt leuk vindt. Soms 
kom je erachter dat je kind heel 
enthousiast naar speelgoed loopt, 
waarvan je nooit gedacht had dat 
hij/zij dat leuk zou vinden. 

Genoeg redenen om een keer een 
kijkje te nemen. Toen onze kinderen 
klein waren zijn we er vaak geweest 
en hebben allerlei groot en klein 
speelgoed geleend waar ze veel ple-
zier van gehad hebben. Trampolines, 
Bobbie cars, stepjes, verschillende 
modellen fietsen, poppenhuizen en 
vele spelletjes. Ook speelgoed dat 
je niet snel aanschaft, omdat ze er 
snel “uitgroeien”, zoals loopwagen-
tjes met een echt dak en deur en 
stuur.

Het speelgoed wordt ingedeeld in: 
constructiespeelgoed, speelgoed 
om te bewegen, educatief speel-
goed, fantasiespeelgoed, puzzels 
en themaspeelgoed. De spelletjes 
worden ingedeeld op leeftijd: 2 en 3 
jaar, 4 jaar, 5 jaar, 6 en 7 jaar, 8 jaar 
en ouder.

Mocht je meer informatie willen dan 
kun je naar de website gaan: www.
speelotheek-ukkie.nl. Daar vind je 
alle informatie over tarieven, zelfs 
al het speelgoed, het adres en de 
openingstijden (maandagavond en 
vrijdagmiddag). 

In de tijd dat onze kinderen klein 
waren, ontmoetten we regelmatig 
andere gezinnen, ook opa’s en 
oma’s en zelfs oppasouders uit 

Brandevoort. Nu is dat aantal een 
stuk minder geworden. Vandaar dat 
ik met dit bericht bekendheid wil 
geven aan de Speelotheek. 

Omdat het abonnementsgeld niet 
voldoende oplevert voor de aankoop 
van nieuw speelgoed, organiseert 
Speelotheek Ukkie eenmaal per jaar 
een speelgoedbeurs. Dit jaar zal dit 
ook weer in de periode voor Sin-
terklaas zijn: maandag 4 november 
2019. Hier kunt u niet alleen speel-
goed kopen, maar ook speelgoed 
wat u niet meer nodig hebt verko-
pen. Niet zelf achter een tafel, maar 
door het van te voren aan te leveren 
en te zeggen wat u er voor vraagt. 
De Speelotheek doet er dan een 
beetje bovenop voor de moeite van 
het verkopen.

Onze kinderen groeien op in een 
land met veel mogelijkheden. Een 
land waar ze zich op allerlei manie-
ren kunnen ontwikkelen en lekker 
kind mogen zijn. Omdat dit elders 
lang niet altijd zo vanzelfsprekend is 
als hier, wil ik eindigen met:

Wat er ook speelt in een land, 
laten het vooral de kinderen 
zijn! n

Speelotheek Ukkie 
bestaat 35 jaar

tekst en foto: Marleen Revenboer
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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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Deze vraag krijg ik regelmatig. Tja, 
hoe zal ik daar nou eens een politiek 
antwoord op geven… “Het is interes-
sant…” zeg ik dan na enige aarzeling. 
Want interessant is het zeker! Mijn 
naam is Lara Tamarinof, ik woon al 
17 jaar in Brandevoort en sinds 1 jaar 
maak ik deel uit van de Gemeente-
raad Helmond namens GroenLinks. 
“Kost het veel tijd en is het wat je 
ervan had verwacht?” Ja het kost 
veel tijd, maar dat vind ik prima. Als 
je ergens goed over mee wilt praten 
moet je je eerst flink inlezen, verdie-
pen, mensen spreken die betrokken 
zijn bij het onderwerp en dan lang-
zaam maar zeker een beeld vormen. 
En nee, ik kon me er vantevoren 
geen voorstelling bij maken, dus ik 
laat me elke week weer verrassen 
door de hoeveelheid onderwerpen, 
issues, brieven, memo’s, plannen en 
visies. 

Het duurt vooral lang!
Mensen die mij kennen weten dat 
geduld nou niet mijn sterkste kant 
is. En geduld is juist een van de 
eigenschappen waar je over moet 
beschikken. Als voorbeeld wil ik jullie 
vertellen over de “rubberkorrels” op 
de sportvelden, een actueel onder-
werp in de wijk het afgelopen jaar. 
Waar ik vorig jaar dacht met één à 
twee mailtjes te regelen dat er vanaf 
nu geen (autobanden)rubberkorrels 
meer zouden worden gebruikt op de 
kunstgrasvelden weet ik inmiddels 
dat zoiets toch meer nodig heeft. 
Want de (tegengestelde) belangen 
zijn groot. Dus veel gesprekken, te-
lefoontjes, mails, memo’s, plannen 
lezen, infobijeenkomsten, googleses-
sies, experts bellen etc. Maar vooral: 
iedereen (of in ieder geval 

een meerderheid) op één lijn krijgen. 
En dan wel op een constructieve 
wijze. Niet via de (social) media, 
maar juist in gesprek met de betrok-
ken partijen: hoe komen we hieruit? 
En gelukkig: eerlijk duurt het langst 
en geduld is een schone zaak. 
Gemeente Helmond gaat vanaf 
nu voor een andere infill voor de 
nieuwe kunstgrasvelden en bij be-
staande velden zal bij renovatie en 
vervanging een alternatief worden 
gekozen, maar geen autobandenkor-
rels meer! En een meerderheid van 
de partijen in de raad is het hiermee 
eens. Natuurlijk heeft gewoon gras 
ook een voorkeur, maar dat gaat 
helaas niet door ruimtegebrek bij 
de clubs. De velden worden zoveel 
bespeeld, daar kan gewoon gras niet 
tegen en kunstgras wel.
Maar ook andere dossiers houden 
ons wekelijks bezig. Bijvoorbeeld 
het voorkomen van de aanleg van 
het buizentracé door onze wijk, het 
verminderen van het aantal giftrei-
nen over het spoor in Helmond, 
de problematiek rondom de hoog-
spanningsmasten, de aanleg van 
de slimme wijk aan de andere kant 
van het spoor en zo zijn er nog veel 
meer onderwerpen in de wijk, stad 
en regio waar wij actief mee bezig 
zijn. Ook deze onderwerpen kosten 
veel tijd. Maar beter goed en door-
dacht met elkaar besloten dan snel 
afgeraffeld zonder alle kanten te 
bekijken. Nog wel even werken aan 
mijn geduld! n

Hoe vind je het nou
in de politiek?

tekst: Lara Tamarinof

foto: Rianne van Lierop
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Een win-win situatie 
Kaja en Swen wonen bij hun ouders 
in Sevenum waar het gezin geniet 
van de ruimte en de vele dieren om 
het huis heen.
Kaja had tijdens haar middelbare 
schooltijd de ambitie om dieren-
arts te worden. Daarnaast had ze 
altijd een passie voor kunst. Kaja 
tekende altijd graag, een talent dat 
van oma via moeder Nancy aan 
Kaja is doorgegeven. Uiteindelijk is 
ze de opleiding voor creatief vak-
vrouw gaan volgen. Ze kon daar 
heel veel kanten mee op in allerlei 
ambachtelijke vakken zoals het res-
taureren van schilderijen, schoenen 
maken, pottenbakken en nog veel 
meer. Maar haar hart lag bij het zelf 
creëren van kunst. Al snel kocht ze 
haar eerste tatoeage-machine en 
verloor haar hart aan het maken van 
mooie tatoeages. Kaja is begon-
nen als ZZP-er en werkte in diverse 
studio’s door het hele land. Ze vond 
het heerlijk om te reizen en overal te 
werken. Haar eigen studio begin-
nen en deze leiden op haar geheel 
eigen wijze was altijd al een droom. 
Een droom die nu werkelijkheid gaat 
worden.
Swen had altijd al de wens om zijn 
eigen bedrijf te beginnen. Hij wilde 
graag ondernemen en dat zat er al 
heel vroeg in. Hij ging al snel zelf 
brommers kopen, opknappen en 
verkopen. Het handelen heeft altijd 
in zijn bloed gezeten. Na de mid-
delbare school is hij voor financieel 
administratief medewerker gaan 
studeren.
Kaja en Swen waren er al snel uit 
dat ze samen heel goed een zaak 
op konden gaan zetten, omdat 
hun passie en studies prima op 
elkaar aansluiten. Het blijkt een 
win-winsituatie waarin ze ieder de 
kans krijgen om hun eigen vak uit te 
oefenen.
Kaja neemt het tatoeëren voor haar 

rekening, samen met andere arties-
ten die gebruik gaan maken van de 
studio, en Swen neemt het reilen en 
zeilen van de zaak op zich.
Vader William, zelf altijd heel on-
dernemend geweest, ondersteunt 
de beide kinderen vol overtuiging in 
alles waar hij kan.
 
Kwaliteit boven tijd
De studio moet een relaxte plek zijn, 
waar iedereen op zijn gemak is en 
waar kwaliteit staat boven tijd. 
Zowel Kaja als Swen zien er op toe 
dat zij mooi en goed werk leveren. 
De tijd die daar voor nodig is, is van 
ondergeschikt belang. Een tatoeage 
heb je voor je leven en daar moet je 
met zorg aan werken. Swen bege-
leidt klanten daarin op een heel per-
soonlijke manier. Je kan je als klant 
van tevoren goed oriënteren op wat 
je graag wilt en Swen en Kaja zorgen 
ervoor het verhaal in de juiste vorm 
in een tatoeage te vertalen. Per-
soonlijke en unieke tatoeages zijn in 
deze studio het uitgangspunt.
Er komen ook andere nationale 
en internationale artiesten werken 
welke allemaal hun eigen expertise 
hebben. Het uitgangspunt is dat elke 
artiest kan doen waar hij/zij goed in 
is.

Mensen die niets met tatoeages 
hebben zijn ook welkom in de 
studio/winkel. De sfeer en openheid 
van de studio dragen daar aan bij. 
Het wordt een heldere, gezellige en 
open plek waar iedereen welkom is 
om binnen te stappen om te zien 
wat ze doen. Kaja: ”We hopen dat 
het zo open is, dat zelfs kinderen 
tekeningetjes komen kijken”.
 
Er komen momenten met bepaalde 
artiesten waarin zij de cultuur van 
tatoeëren uitleggen. Volgens broer 
en zus gaat er een hele cultuur 
schuil achter de trends, die soms 

kwijt raakt door de populariteit van 
de tattoo-studio’s van vandaag de 
dag.
Juist die cultuur vinden Kaja en 
Swen belangrijk om te delen. Er is 
zoveel mogelijk! Er komt een port-
folio-map in de studio waarin je je 
kunt oriënteren op alle mogelijkhe-
den van de diverse artiesten.
Iedereen is daarom uitgenodigd om 
vrijblijvend langs te komen om de 
kunst te bekijken en de mogelijkhe-
den te bespreken.
 
Waarom Brandevoort?
Vader William heeft jaren in Bran-
devoort gewerkt en de wijk zien 
groeien. Hij vindt het nog altijd een 
hele mooie en prettige wijk. Daar-
naast is de wijk goed bereikbaar met 
openbaar vervoer en is er voldoende 
gratis parkeerruimte. Kaja en Swen 
kijken er erg naar uit om hun zaak 
hier te vestigen en de wijkbewoners 
te leren kennen.
Ze zijn zich ervan bewust dat 
tatoeage-studio’s soms een minder 
goede reputatie hebben en zij willen 
laten zien dat dat ook heel anders 
kan.
Ze hanteren voor hun onderneming 
een opendeurbeleid en willen een 
mooie zaak opzetten: een plek waar 
gezelligheid heerst en waar klanten 
en artiesten prettig verblijven.
 
“Iedereen is welkom, voel je vrij om 
gewoon binnen te lopen. Het is 
misschien wel heel anders dan je 
denkt.” Kaja en Swen willen niet dat 
mensen zich bekeken voelen, maar 
dat iedereen zich welkom voelt. Ook 
als je helemaal niks met tatoeages 
hebt!

www.ink-united.com n

Ink United
een mix van kunst, cultuur en gezelligheid

tekst: Emmely Plas

foto: Rianne van Lierop

Swen en Kaja Nijssen, broer en zus, 21 en 23 jaar oud, geboren en getogen in Sevenum,
zijn twee jonge mensen boordevol ambitie. Zij openen begin juli 2019 hun eigen zaak 

in Brandevoort. Recht tegenover de markthal komt hun onderneming, Ink United, 
waar klanten door Kaja en andere artiesten een tatoeage kunnen laten plaatsen. 

Hier komt een galerie waar kunst en andere creaties zijn tentoongesteld en verkocht worden. 
Deze zijn gemaakt door zowel de tattoo artiesten als andere creatieve designers.
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GROOT ASSORTIMENT, DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR, EIGEN SERVICEDIENST

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.VANDUPPEN.NL OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL VOOR ADVIES  OOSTENDE 10, HELMOND,  | (0492) 52 30 51

UW KOFFIESPECIALIST

KOFFIEBONEN VAN  BLANCHE DAEL
Dinsdag vers gebrand in Maastricht, 

woensdag bij ons in de winkel!

GROOT ASSORTIMENT VOLAUTOMATEN, PISTONMACHINES EN FILTERAPPARATEN

DAARNAAST VEKOPEN WE OOK BONENMALERS EN BARISTATOOLS
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Negen jaar
Patrick werkt al negen jaar in de 
wijk en weet als geen ander wat 
er speelt. Het is een mooie wijk 
met mooie mensen, maar ook hier 
gebeurt genoeg. Uit respect voor de 
privacy en gevoeligheid kan natuur-
lijk niet alles worden verteld. “Ik vind 
de wijk meer en meer individueler 
geworden” vertelt Patrick. Hij haalt 
een voorbeeld aan: “Denk aan bu-
renruzies, vaak ontstaan door kleine 
ergernissen. En in plaats van samen 
een bak koffie te drinken of een 
biertje te pakken en de kleine erger-
nis met elkaar te bespreken, heeft 
men geen goed contact met elkaar 
en ontstaat er ruzie. Heel veel van 
dergelijke burenruzies of relationele 
problemen had vooraf voorkomen 
kunnen worden. Het liefst heb ik dat 
mensen mij preventief bellen, als 
er bijvoorbeeld problemen zijn met 
een ex of buren. Met de bewoner 
gaan we in gesprek hoe we de 
situatie kunnen aanvliegen, bijvoor-
beeld met burenbemiddeling, om de 
problemen op te lossen.”

Vechtpartij
Op 22 mei vond tussen 20.30 en 

21.00 uur een vechtpartij plaats in 
De Plaetse, waarbij zes personen 
betrokken waren. De vechtpar-
tij was naar aanleiding van een 
conflict in de relationele sfeer. Een 
buurtonderzoek is verricht, maar 
mochten mensen iets hebben ge-
zien en dit nog niet hebben gemeld, 
dan komt de politie graag met hun 
in contact. Zij kunnen zich melden 
bij Patrick.

Station vol rommel
Iets wat de gemoederen al een 
aantal jaren bezighoudt is de over-
last op het Station Brandevoort. 
Rondhangende jongeren gebruiken 
softdrugs, laten rommel achter en 
zorgen voor overlast. Het heeft al 
lange tijd extra aandacht bij Patrick, 
Rob en diverse andere betrokken 
partijen. De wijkagenten hebben 
nauw contact met de stationsma-
nager. Voor toezichthouding werkt 
de politie ook nauw samen met 
de jongerenwerkers en de buiten-
gewoon opsporingsambtenaren 
(Boa’s) van de gemeente Hel-
mond. Ook de NS en ProRail zetten 
Boa’s in om de veiligheid te verbe-
teren en handhaven. 

Fietsendiefstal 
Een ander veel voorkomend euvel 
op het station is fietsendiefstal. Pa-
trick vertelt dat zelfs op klaarlichte 
dag een man met fluorescerend 
jasje een witte bus zonder bestic-
kering uitstapt en rustig een aantal 
fietsen inlaadt. Er hangen helaas 
nog geen camera’s. Dus Patrick is 
vooral afhankelijk van de meldin-
gen die hij binnen krijgt. “En dat 
zijn er helaas veel te weinig. Het is 
echt belangrijk dat mensen aangifte 
doen. Daarmee krijgen wij inzicht 
wanneer en hoeveel er wordt gesto-
len. Met veel aangiften kunnen we 
er een hotspot van maken, zodat 
we de mogelijkheid krijgen om er 
extra aandacht aan te besteden.” 
Ook al merk je er zelf niet altijd wat 
van, aangifte doen heeft dus altijd 
zin!

Verdachte situaties kunnen worden 
gemeld via 0900-8844 en spoedei-
sende situaties via 112. n

Melden loont

tekst: Marc Dekkers

foto: Vincent Knoops

Het is dinsdagmiddag en ik heb een afspraak met Patrick de Vogel.
Samen met Rob Jansen op de Haar zijn ze de wijkagenten voor Brandevoort. 

Ik schenk een kopje koffie voor hem in en ondertussen doet hij zijn kogelvrij vest uit. 
Een keer per kwartaal maken ze tijd vrij voor de Brandevoorter Courant. 
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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
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Kidsrun
Het evenement wordt georganiseerd 
door Lopersgroep Brandevoort en 
begint om 10.30 uur op Sportpark 
Brandevoort. De Kidsrun vindt 
plaats op de atletiekbaan van het 
sportpark. Gestart wordt met een 
sportieve gezamenlijke warming up. 
Als de spieren warm zijn kunnen de 
kinderen van start. Ze lopen afstan-
den van 400 (t/m 5 jaar), 800 (6 en 
7 jaar) of 1200 (8 t/m 12 jaar) meter. 
Alle kinderen krijgen een mooie 
medaille! 

Wandelen en trimloop
Voor de trimloop is een mooie, nieu-
we route door Brandevoort uitgezet. 
Afstanden zijn 5km, 10km, 16km en 

de halve marathon van Brandevoort. 
Er is tijdsregistratie zodat de lopers 
hun prestatie na het lopen kunnen 
terugzien. Onderweg zorgen wij voor 
een drankpost. Wandelaars lopen 
een route van ongeveer 10 km door 
Brandevoort en omgeving. Lopers 
en wandelaars ontmoeten elkaar 
weer bij de finish op het sportpark. 

Inschrijven
Meer informatie is te vinden op 
www.rondjebrandevoort.nl. Via deze 
website kun je ook inschrijven voor 
dit gezellige en sportieve evene-
ment.

Supporters
Loop je niet mee? Supporters langs 

de route zijn van harte welkom. Kom 
kijken om de hardlopers en wande-
laars aan te moedigen.

Fun2Run
Wil je juist (weer) beginnen met 
hardlopen? Lopersgroep Brande-
voort start op 5 oktober met een 
nieuwe cursus Fun2Run. Volgens 
een verantwoord schema in 6 weken 
naar een afstand van 3km. Tijdens 
deze cursus kun je ervaren hoe leuk 
lopen in een groep is! n

Kidsrun, hardlopen en 
wandelen in Brandevoort

tekst: Elly Rijkers

foto: lopersgroep Brandevoort

Zondag 22 september gaat Rondje Brandevoort voor de 12e keer van start. 
Het gezelligste wandel- en hardloopevenement van Brandevoort voor het hele gezin. 

Iedereen kan meedoen. Er zijn afstanden voor de jeugd, afstanden voor zowel 
de recreatieve als prestatieve hardlopers en een leuke wandelroute voor beginnende 

en meer ervaren wandelaars. Alle afstanden gaan door het mooie Brandevoort. 
Nieuw dit jaar is de halve marathon van Brandevoort! 

Natuurlijk wordt er gezorgd voor een gezellige sfeer, er zijn activiteiten 
voor de jeugd en er is muziek.
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Voor vragen en/of opmerkingen: wijkraad.aed@brandevoort.org 
 

         

 
                                                                                                                                                                                                      

6-minuten-zone in Brandevoort is een feit! 

Wij zijn trots om te vertellen dat het gelukt is om in Brandevoort genoeg 
AED’s te krijgen voor het opzetten van een 6-minuten-zone. Een gebied 
waarbinnen het mogelijk is om binnen 6 minuten een burgerhulpverlener 
met een AED ter plaatse te hebben bij iemand met een hartstilstand. De 
AED’s in Brandevoort zijn 24 uur per dag bereikbaar.  
 
Meld u aan als burgerhulpverlener 
Als iemand 112 belt voor een hartstilstand krijgt u als burgerhulpverlener 
een oproep op je mobiel. Met een AED ga je naar het slachtoffer en 
verleen je hulp totdat de ambulance arriveert. In Brandevoort zijn al veel 
burgerhulpverleners, maar dit kan altijd meer! 
 
Overzicht AED’s 
Op de overzichtskaart van Brandevoort ziet u de locaties in de wijk waar 
een AED aanwezig is. (Indien u over een AED beschikt en deze is nog niet 
aangemeld, kunt u dit nog altijd doen. Zie informatie op de site van de 
hartstichting.)  
 

1. De Plaetse 98 (Gezondheidscentrum) 
2. Medevoort 9a 
3. De Kalderman 4 (appartementencomplex) 
4. Landvoort 5 
5. Korte Schutsboom 1 
6. Looisehoeve 13 
7. Abendonk 17 (Mondomijn) 
8. Medevoort 29 (tuincentrum Van Gennip) 
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AED in Brandevoort

Voor vragen en/of opmerkingen: wijkraad.aed@brandevoort.org 
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Op de bijgaande foto de prachtige 
golfbaan van Pebble Beach waar 
het US Open is gespeeld in het 
weekend van 16 juni en gewonnen 
is door Gary Woodland. Een ico-
nische baan aan de Stille Oceaan 
ongeveer 200 km ten zuiden van 
San Francisco. Een greenfee kost 
daar ongeveer 495,- US dollars. 
Dus voor ons stervelingen nage-
noeg onbereikbaar maar dan heb-
ben we als alternatief de Golfdag 
Brandevoort op de golfbaan van 
Het Woold in Asten-Heusden. Dus 
zet de datum in uw agenda. Helaas 
is het dit jaar niet gelukt om deze 
weer in het voorjaar te plannen ivm 
de volle club- en leden agenda. 
Maar dit mag hopenlijk de pret niet 
drukken, want we gaan ervan uit 
dat het ook dit jaar weer een hele 
gezellige dag gaat worden met mooi 
weer, een topbaan, lekker eten en 
geweldige spelers.
Dit jaar hebben we weer met Het 
Woold kunnen regelen dat het eten 
in de baan is, dus het unieke con-
cept van voorgaande jaren, wat zo 
ontzettend in de smaak viel en de 
dag uniek maakt, is weer terug.
Ook nu blijft de zondag weer vrij 
voor familie en vrienden, de za-
terdag ochten  d beschikbaar voor 
sporten, boodschappen doen of 
de tuin bijhouden en dan is er ’s 
middags genoeg tijd over voor een 
lekker rondje golf met een heerlijk 
verzorgt 3-gangen menu.
We denken dat het weer een mooi 
en betaalbaar arrangement is en 
hopelijk is dit ook in 2019 weer de 
garantie van een topdag. Wat de 
exacte spelvorm gaat zijn weten we 
nog niet, want we willen graag dat 
iedereen een beetje op tijd binnen 
is zodat de dag niet ‘te’ lang duurt. 
Houd de website www.golfdag-
brandevoort.nl in de gaten voor alle 
informatie.

Hoe ziet de dag er in grote 
lijnen uit?

De baan is de hele dag open. U 
kunt dus eerder komen om al te 

oefenen of in te slaan. Vanaf 14.00 
uur: ontvangst gasten met koffi e en 
gebak en gelegenheid tot oefenen 
(range ballen worden ter beschik-
king gesteld door de organisatie)
14.45 uur: welkoms woord plus 
vertrek naar de holes
15.00 uur: Gedeeltelijke shotgun 
wedstrijd 18-holes PAR-72 Vier 
Eijckenbaan
   Baancatering:
      Het voor- en hoofdgerecht 
   wordt voor u geserveerd op de 
   baan
ca. 21:00 uur binnenkomst en gele-
genheid tot douchen en omkleden
      Het dessert wordt voor u geser-
   veerd bij terugkomst in het 
   clubhuis
ca. 21.30 uur De prijsuitreiking
ca. 23.00 uur: Einde prachtige 
golfdag

De kosten voor deelname Golfdag 
Brandevoort 2019 bedragen € 77,50 
per deelnemer aan de wedstrijd. 
Indien u lid bent van Golfclub Het 
Woold ontvangt u een gratis green-
fee zodat u een andere keer kunt 
golfen en een relatie gratis kunt 
uitnodigen.

Het bedrag kunt u overmaken t.n.v. 
L.R.A. Buijs ovv Golfdag Brande-
voort + naam deelnemer(s).
Wij realiseren ons maar al te goed 
dat er mensen zijn die golfen en 
graag een vriend(in) of familie lid 
mee willen nemen. Wellicht een 
zakelijke relatie? Dat mag ook weer 
in 2019! U mag een niet-Brande-
voorter uitnodigen om mee te doen 
of u mag als niet-Brandevoorter 
gewoon inschrijven. Wellicht maakt 
dat de motivatie om in te schrijven 
nog groter dan dat die al was. Dus 
wacht niet te lang met inschrijven 
maar doe het snel. Het is zo 24 au-
gustus en voordat u het weet zitten 
alle fl ites vol en sluit de inschrijving.
In deze prijs zit inbegrepen: green-
fee, driving range ballen, koffi e en 
gebak bij aankomst, 3-gangen diner 
en gebruik van alle faciliteiten van 
de club. n

Golfdag Brandevoort 2019
Zaterdag 24 augustus golfbaan Het Woold
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Combineer uitvoerbaarheid 
met vergezichten
Dit zijn enkele punten waarmee de 
bewoners van de nieuwe slimme 
wijk in de maanden april, mei en 
juni bezig zijn, zowel op individu-
eel woningniveau als op collectief 
buurtniveau. 
Bewoners willen natuurlijk het liefst 
zo snel mogelijk aan de slag met 
het bouwen van hun slimme en cir-
culaire droomhuizen, maar moeten 
nu soms noodgedwongen kiezen 
voor (energie en circulariteit) op-
lossingen, die nog niet zo innovatief 
zijn als ze eigenlijk zouden willen. 
Een voorbeeld is dat het mooi is 

dat waterbedrijven en waterschap-
pen samen de watervoorziening 
fundamenteel anders willen regelen 
in de nieuwe slimme wijk. Maar het 
vergt waarschijnlijk minimaal twee 
jaar voordat een nieuw systeem 
van watervoorziening uitgedacht 
en ingevoerd kan worden. Onder-
tussen willen de eerste bewoners, 
die hun plannen nu samen ont-
wikkelen, wel al een deel van de 
watervoorziening anders toepassen 
in hun nieuwe buurt. Hoe kan je in 
dit geval het invoeren van circulair 
afvalwater binnen een half jaar toe-
passen en de rest over twee jaar? 

Gemeente kiest radicaal voor 
circulariteit en energietransitie
Energie gebruik door een eigen 
energiebedrijf of -coöperatie op te 
richten met als doel de verdeling 
van stroom gezamenlijk aan te pak-
ken en op nagenoeg alle woningen 
ook een gelijkstroom systeem 
aanleggen. Dat zijn keuzes waar 
de bewoners voor staan. En het 
ligt voor de hand dat je je dan als 
bewoner laat inspireren door wat de 
gemeente over energie zegt.
De gemeenteraad van Helmond 
heeft namelijk op 21 mei een 
nieuwe standpunt ingenomen over 
energiegebruik. Zij gaan het de 

Tussen innovatie, regels
en uitvoering

“Houd rekening met de twaalf design principes en zeven thema’s van Brainport Smart District 
(BSD)”, luidt de opdracht van de leden van het kwaliteitsteam in wording. “Denk aan andere opwek-

king en gebruik van energie. Ook zijn circulariteit en wateropslag aandachtspunten. Neem in jullie 
collectieve en individuele bouwplannen de nieuwe innovaties uitvoerbaar en innovatief op!” 

Ondertussen laten bouwbedrijven zien hoe je aantrekkelijk en innovatief kan bouwen. Neemt de 
gemeente Helmond in mei een energienota aan met een totaal nieuwe visie op energiegebruik en 
–opwekking en legt de programmanager van de slimme wijk uit welk stappenplan noodzakelijk is 

tussen ontwerp en bouwvergunning.
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tekst: Giel Pollemans

foto: Vincent Knoops

komende tijd fundamenteel anders 
doen: veel zuiniger en beter. En 
dat zou al in de slimme wijk vorm 
kunnen krijgen. De toekomstige 
bewoners willen dit graag oppak-
ken. Maar gaat dit al lukken in de 
komende tijd? Op welke schaal, 
met welke fasering en met de onze-
kerheid over de vraag wat is inno-
vatie vandaag en hoe sterk is deze 
morgen alweer verouderd? Deze 
punten mogen het enthousiasme 
voor nieuwe ideeën en ontwikkelin-
gen natuurlijk niet temperen. Juist 
over dit soort dilemma’s moeten 
de slimme wijkbewoners nu kiezen. 
Feitelijk zouden de bewoners hun 
woning zo moeten ontwerpen dat 
die adaptief zijn voor toekomstige 
ontwikkelingen.

Ondernemingen, waterbedrij-
ven en bureaus willen inno-
vatief aan de slag
Op 15 mei hebben zestien bedrijven 
en organisaties een intentieover-
eenkomst getekend met de BSD. 
Op deze feestelijke middag hebben 
zij officieel aangegeven op korte 
termijn met huidige en nieuwe 
bewoners van Brandevoort aan de 
slag te willen gaan in de nieuwe 
wijk. Sommige bedrijven willen hun 
innovatieve slimme producten en 
diensten graag verder uitdenken en 
ontwikkelen met bewoners. 
Op het gebied van water hebben, 

in het bijzijn van staatssecretaris 
Knops en de burgemeester van 
Helmond, de grote waterbedrijven 
en onderzoeksbureaus voor water 
hun handtekening gezet onder de 
intentie om structureel anders en 
innovatief met water om te gaan. 
De staatssecretaris was positief 
verbaasd en pleitte voor snelheid 
en gaf de bestuurders het volgende 
mee: “Ik juich het toe dat gemeen-
ten lef tonen. En ruimte nemen 
om te experimenteren en buiten 
gebaande paden te treden. Goed 
om te zien hoe die uitdaging in 
Helmond wordt opgepakt. Het Rijk 
is hierin een bondgenoot. Hiermee 
kunnen we samen zorgen dat de 
belangen van bewoners, overheid, 
kennisinstellingen en bedrijven op 
het gebied van privacy, veiligheid, 
eigendom en ethiek optimaal zijn 
geborgd.”

Tussen regels en realisatie
De programmamanager van de 
slimme wijk legt op maandag vijf 
juni een realistisch tijdspad van 
vier pagina’s lang op tafel bij de 
toen nog enthousiaste groep van 
eerste bewoners van de slimme 
wijk. Het is fijn om duidelijkheid 
te krijgen hierover, maar bewoners 
schrikken van wat er allemaal nog 
moet gebeuren. Een (omgevings)
vergunning krijg je niet zomaar in 
deze slimme wijk die echt innova-

tief moet zijn en waarbij het eerste 
project ook het visitekaartje is. Het 
lijkt even of de vaart er uit gaat, 
maar gelukkig pakken de kandidaat 
bewoners de draad weer snel op en 
gaan constructief met BSD aan de 
slag om te proberen volgend jaar 
toch de eerste schop in de grond te 
kunnen zetten.
Procedurele en te bureaucratische 
reglementen leggen, zoals vaker 
in nieuwbouw en kavel projecten 
een druk op de voortgang van 
de bewoners van de slimme wijk. 
Uitgebreide beschrijvingen van het 
project (projectdefinities), waarin 
de innovatie van het slimme wijk 
project aangetoond moet worden, 
het voorlopig en definitief ontwer-
pen van gebouwde en openbare 
ruimtes en tenslotte het wachten 
op de vaststelling van het bestem-
mingsplan in zijn geheel, maakt 
het-snelle-stappen-zetten bijna 
onmogelijk.
Ondanks de vier pagina lange route 
om van plan naar bouwtekening te 
komen, gaat de pioniersgroep van 
de eerste 40 woningen aan de slag. 
Met creatieve inzet van procedurele 
aanpassingen kunnen de grond- en 
bouwwerkzaamheden hopelijk toch 
snel van start gaan. n
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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!

Centrale verwarming | Airconditioning 
Sanitair | Ventilatie | Warmtepompen
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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

• Altijd minimaal 10%
met klantenspaarsysteem

• Gratis parkeren voor 

1500m2 avontuurlijk winkelplezier BBQ

SPORT

WALKING

CAMPING

BAD&BEACH

KIJK OOK 
EENS OP
WWW.

ADVENTURE-
STORE.NL

ADVENTURE-
STORE.NL

TRAVEL

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

PASSIE
VOOR SPORT EN 

OUTDOOR

IN JULI
ELKE ZONDAG GEOPEND

VAN 12.00-17.00 UUR

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
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Afscheid van granulaat
op kunstgrasvelden

Tijdens de vergadering van 21 mei 
jl. nam de Helmondse gemeente-
raad het (tweede) voorstel aan van 
het College van Burgemeester en 
Wethouders (met wethouder Van 
Dijk als portefeuillehouder):

1) Alternatieve infill bij nieuwe / 
vervanging (toplagen) van kunst-
grasvelden.

2) Op dat moment kiezen welke 
infill, zodat innovatie gevolgd kan 
worden.

Kritische voetbalouders hadden 
aan de bel getrokken. Vervolgens 
namen raadsleden Meulenbroek 
(CDA) en Peijs (PvdA), het op zich 
om SBR te verbannen. Een goed 
bezochte podiumbijeenkomst op 15 
januari zette het college in bewe-
ging om granulaat aan te pakken.

Het College wees een aantal velden 

aan voor vervanging, waaronder het 
hoofdveld in Brandevoort (2021). 
De kritische ouders zijn heel blij 
met dit besluit. Ze hebben gemerkt 
dat gemeenteraadsleden zich gron-
dig in de materie hebben verdiept 
en oprecht hun oor te luister heb-
ben gelegd bij betrokken partijen. 

Een aantal politieke partijen stem-
den tegen het voorstel omdat ze 
(kort gezegd) de voorkeur geven 
aan echt gras. Een aantal partijen 
dat vóór het voorstel stemde, bena-
drukte dat gras niet bij voorbaat uit-
gesloten moet worden. De kritische 
ouders zijn het daar helemaal mee 
eens. Kunstgras blijft plastic waar-
van we inmiddels de nadelen overal 
in de wereld tegenkomen. Alleen 
als het echt niet anders kan, qua 
belasting en beperkte uitwijkmoge-
lijkheden, zoals in Brandevoort, dan 
is kunstgras een uitkomst. Graag 
wel met een infill die het minst 

belastend is voor milieu en gezond-
heid. Het is goed daarbij de snel 
gaande ontwikkelingen te volgen. 

Vrachtautobandenkorrels 
recent aangelegde 
voetbalveld
Helaas verandert het aangenomen 
voorstel niets aan de vrachtauto-
bandenkorrels die op het recent 
aangelegde kunstgrasveld zijn 
uitgestrooid. Die vervuiling gaat 
door onder de voeten van onze 
kinderen. Het handhavingsverzoek 
echter om de korrels te verwijderen 
loopt nog en zal desnoods aan de 
rechter voorgelegd worden. Veront-
ruste ouders willen proberen om op 
zo kort mogelijke termijn ook deze 
granulaatkorrels te laten verdwij-
nen. Dus u hoort nog van ons. n

tekst: een verontruste ouder
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Geen afvalbuizen langs 
Brandevoort

Begin april had minister Ollongren 
nog een brief gestuurd waarin staat 
dat de procedure om het tracé 
Laarbeek Echt/Susteren definitief te 
maken zou worden stopgezet. Dit 
leek goed nieuws, maar de bedoe-
ling was om het indicatieve tracé 
onderdeel te laten uitmaken van 
een nationaal netwerk van buislei-
dingen in het Nationaal Programma 
Energiesysteem. De bewoners 
zouden zeker nog tot 2021 in onze-
kerheid zitten of het tracé door zou 
gaan. Ondertussen zat de industrie 
alweer samen met het ministerie 
om tafel om het tracé alsnog rond 
te krijgen via nieuwe onderzoeks-
rapporten. 

Media-aandacht
Begin april hebben we veel media-
aandacht voor het buizentracé 
gekregen in het Tv-programma De 
Monitor. De diverse artikelen en 
de Tv-uitzending op 7 april heb-
ben veel stof doen opwaaien. Voor 
degenen die het gemist hebben, de 
artikelen zijn terug te lezen op de 
website van De Monitor: https://de-
monitor.kro-ncrv.nl/onderzoeken/
burger-versus-overheid 

Motie in de Tweede Kamer 
aangenomen
In de vorige uitgave van de Brande-
voorter Courant gaven wij aan dat 
eind januari diverse Kamerleden, 
gedeputeerde Erik van Merrienboer 
en wethouder Gaby van de
Waardenburg diverse knelpunten 
in Helmond hebben bezocht. Zij 
gaven aan zich te willen inzetten 
voor de belangen van de bewoners 
en zij hebben woord gehouden. 
Op 22 mei hebben Paul Smeulders 
(GroenLinks), Erik Ronnes (CDA) 
en Jessica van Eijs (D66) een mo-
tie ingediend om het buizentracé 
Laarbeek Echt-Susteren te schrap-
pen. Hiermee willen ze een einde 
maken aan de onzekerheid voor 
omwonenden van het geplande 
extra tracé. 
Op 28 mei stemde een ruime Ka-
mermeerderheid voor de motie om 
de aanleg van de buizen definitief 
te stoppen. De motie van het CDA, 
D66 en GroenLinks krijgt steun van 
nog acht partijen. Alleen de VVD 
en de PVV hebben tegen de motie 
gestemd.
‘Mooi dat hiermee een einde komt 
aan een lange periode van onzeker-

heid en zorgen voor bewoners in de 
omgeving van Helmond. Ze heb-
ben het jarenlang moeten opne-
men tegen de sterke lobby van de 
chemische industrie. Ik ben ont-
zettend blij dat de inwoners en de 
natuur uiteindelijk zegevieren’, zegt 
Paul Smeulders. Hij kan zich niet 
voorstellen dat de buizen er toch 
komen. De uitspraak van de Kamer 
is zo duidelijk. 

Bewoners uit Brandevoort 
zijn opgelucht
Buizen Brandevoort krijgt ontzet-
tend veel reacties van opgeluchte 
bewoners uit Brandevoort en om-
geving. Sommige mensen zijn nog 
wel bezorgd of het nu echt van de 
baan is. 
Frank Beekhuis: “Natuurlijk hou-
den we het proces nauwlettend in 
de gaten. De minister is gevraagd 
voor 1 juli te laten weten hoe ze de 
aangenomen Kamermotie gaat uit-
voeren, maar met zo’n meerderheid 
kan ze er niet meer omheen.”. n

tekst en foto’s:

voorlichtingsdienst gemeente Helmond

De aanleg van chemiebuizen door Brandevoort lijkt nu echt definitief van de baan. De Tweede 
Kamer stemde op 28 mei met een ruime meerderheid in om het tracé Laarbeek Echt-Susteren te 

schrappen. Dit is zeer goed nieuws voor Helmond, en Brandevoort in het bijzonder.
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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

SIEMENS
INDUCTIE-
KOOKPLAAT 
EU611BEB1E

4 pits inductiekook-
plaat met functie 
waardoor deze 
ook aan te sluiten 
is op een normaal 
stopkontakt mocht 
er geen speciale 
aansluiting voor 
aanwezig zijn.

NU:

 349,-

MIELE
WASMACHINE
WEJ 135 WPS

Water Proof System: Intelligente 
waterniveau-sensor waardoor 
eventuele lekkages worden 
ontdekt
Softcare trommel: behoedzame 
wasbehandeling met de speciale 
trommel van Miele

A+++
ENERGIE

8
KILO

1600
TOEREN

B
DROGEN

-10%

VAATWASSER STUK?
BEL ONZE TECHNISCHE DIENST.

NU:

 1199,-

MOOI VOOR ELKAAR
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Hoera, Veldsink 
bestaat 40 jaar! 

Ga naar Veldsink40jaar.nl  

Wie jarig is 
trakteert . . .

BEKX
vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

017683_Veldsink_Leaflet_A5_Polisflyer_Staand Bekx.indd   1 29-05-19   11:53

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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Vorig jaar vierden we ons 10-jarig 
jubileum met o.a. een bijzonder uitje 
voor alle kinderen en een spette-
rend midzomeravondfeest voor alle 
deelnemers en hun ouders als af-
sluiting. Naast feestelijk was het ook 
een spannende editie; tot de laatste 
dag bleef het onduidelijk of er vol-
doende vrijwilligers zouden zijn voor 
een elfde editie. Gelukkig bleken er 
toch veel ouders enthousiast te zijn 
geworden en konden we in septem-
ber met een groot, flink vernieuwd 
organisatieteam aan de slag! 

Na de inschrijfdagen in maart zijn 
de verschillende commissies aan 
de slag gegaan met de invulling van 

het programma. In basis lijkt dat veel 
op het programma van de afgelo-
pen jaren. Zo wordt er gesport op 
sportpark Brandevoort, geknutseld 
in en rond de OBS, gespeeld op de 
Brandevoortse Hoeve en gebouwd 
in de Stiphoutse bossen. De in-
vulling van het programma wordt 
natuurlijk weer helemaal afgestemd 
op het thema van dit jaar: Magisch 
Brandevoort! Dat wordt dus toveren, 
hekserij en hocus-pocus, goochelen 
en veel abracadabra! 

De week wordt weer afgesloten met 
het inmiddels traditionele midzo-
meravondfeest. Ook dit jaar hopen 
we weer veel deelnemers met hun 

ouders, opa’s, oma’s, broertjes en 
zusjes terug te zien op vrijdagavond 
voor een gezellige afsluiting met een 
hapje en een drankje (kinderkaarten 
en consumptiebonnen zijn al tijdens 
de week te koop!). Samen feesten 
zodat we daarna allemaal lekker 
kunnen genieten van de rest van de 
zomervakantie! We zien jullie graag, 
tijdens de week of op vrijdagavond 
tijdens de afsluiting!

Kindervakantieweek Brandevoort: 
we’ve got magic to do! n

Kindervakantieweek 2019
Magisch Brandevoort!

tekst: Marloes Kuyten

foto: Vincent Knoops

Voor bijna 820 kinderen staat de eerste week van de zomervakantie weer in het teken van 
de Kindervakantieweek Brandevoort. Van 8 t/m 12 juli spelen, speuren, sporten en knutselen 

zij in het thema van dit jaar: Magisch Brandevoort! 
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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

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

Èmotions By Monique Goudsmid Dobbelserf 2 - 5706 JE - Helmond

T: 06 15 35 28 46 E: info@emotionsbymonique.nl W: www.emotionsbymonique.nl

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

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

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

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

Jose Aarts Scheiding & mediation ‘t Spuul 8 - 5706 KM - Helmond

T: 006 42 80 60 62 E: scheiden@joseaarts.nl W: www.joseaarts.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: www.permanus.nl 

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

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

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

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

Tuinontwerpburo Frank Stegers Tuinontwerpen Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond

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

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

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

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

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

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

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

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

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




