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Huis kopen? De
beste keus maak
je met een goede
voorbereiding.
Ga jij huizen bezoeken tijdens de Open Huizen
Route? Loop van te voren bij ons binnen, zonder
afspraak. Dat kan op dinsdag 1 en 8 oktober en
donderdag 3 en 10 oktober van 13.00 tot 20.00.
Onze adviseurs zitten in Helmond en Gemert klaar
om je financieringsmogelijkheden te bekijken.

Start op Rabobank.nl/wonen

Oriëntatie

nu ook via

video
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Van de redactie
september 2019

Een mijmering
De zomertijd is een geschikte tijd 
om met wat meer ruimte en rust de 
eigen omgeving te verkennen. Zo is 
er in de wijk Brandevoort al enige 
tijd een heuse Ecozone aangelegd. 

Deze zone is af en eigenlijk is het 
een uitzonderlijk traject, met een 
variëteit aan belevingsmomenten.
Gevoelsmatig neemt de wandeling 
een kleine drie kilometer lengte in 
beslag van je tijd. Maar de verschil-
lende objecten, natuurmonumenten 
en fauna-ervaringen zijn veel langer 
dan drie kilometer.
Je kunt het asfalt volgen, als je wat 
praktisch bent ingesteld. Uiteraard is 
het meer rurale en natuurlijke zand-
pad veel meer voor de hand liggend 
om de zone te doen.
Iedere bocht in de zone heeft wat 
anders te bieden. Vanuit het Her-
togveldje vertrekkend, kom je de 
Herenveste in uitvoering tegen. Wat 
verderop onder de brug zie je de ba-
vianenpalen. Nu staan ze nog mooi 
geordend, wel helemaal onderge-
groeid door de hoge rietpluimen 
van de waterpartijen. Door de palen 
heen zie je wat verderop de speelse 
overloopsloep, waarmee kinderen 

zelf hun overloop kunnen doen. 
Jammer genoeg is in de zomer van 
2019 de sloep al gesloopt. Een van 
de twee touwen waarmee je de 
sloep heen en weer kunt trekken, is 
gebroken en verdwijnt ongrijpbaar 

in het water. Links en rechts doe-
men verschillende soorten huizen 
op. Een al 20 jaar opvallende toren 
met een bijzonder ijzeren half 
afgemaakte koepel erbovenop leidt 
de aandacht telkens weer af. Het 
verwijst ongemerkt naar herinnerin-
gen aan authentieke gebouwen uit 
Frankrijk. Waarom, is nog niet he-
lemaal duidelijk, maar je bent even 
weg uit de wijk Brandevoort. Aan 
de andere kant vallen mooi geschil-
derde huizen met niet drie, maar 
vier verdiepingen op, die het gevoel 
geven dat sommige Brandevoorters 
waarschijnlijk best ruim wonen. 
Ondertussen gaat de wandelroute 
al snel onder het meest gebruikte 
bruggetje van de wijk door. Het is 
de verbinding tussen de buitenwij-
ken en de kern van de wijk. En als 
je er onderdoor loopt, valt op hoe 
degelijk deze verbinding is aange-
legd en waarschijnlijk tweehonderd 
jaar mee moet gaan.

Activiteit en dynamiek 
Ondertussen zijn we met het ver-
schijnen van deze courant aange-
land in eind september 2019 en 
hebt u kunnen genieten van 
• de Braverun op 15 september  
 door de wijk. Nog indrukwekken- 
 der dan de voorgaande keren,
• een erg geslaagde Kindervakan- 
 tieweek voor de zomervakantie
• de versnelde bouwactiviteiten  
 in Liverdonk en Hazenwinkel aan  
 de randen van ons woongebied. 
Liverdonk onderscheidt zich door 
een bijzonder milieuvriendelijk en 
energiezuinige manier van wonen, 
helemaal passend in de opzet van 
het nieuwe wonen in Brandevoort.

En voor de komende tijd staat er 
nog veel te gebeuren:
• eerst nog een keer genieten on- 
 der de bogen van de markthal  
 met Brandefood,
• vervolgens kennismaken met een  
 aantal nieuwe ondernemers in de  
 buurt: de tattoowinkel, de in  
 shape-ervaring aan het parkeer- 
 terrein en de uitbreiding van Tria  
 in het naast gelegen winkelpand.
• Het verder versnellen van de  
 bouwroute voor de slimme wijk.  
 De maquettes van de nieuwe  
 en diverse woningen beloven  
 veel goeds. En de Brandevoorter  
 zal steeds meer hierbij betrok- 
 ken worden en de kans krijgen  
 om iets van de innovaties ook in  
 eigen woonomgeving toe te pas- 
 sen.

Zie ook het LAB op het internet 
voor de Brandevoorter als buur: 
www.onsplatform.tv/brandevoort-
lab. n

tekst: de Redactie

foto: Rianne van Lierop
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STYLETREND CASUAL

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

FOLLOW 
US

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

KOOPZONDAG 29 SEPTEMBER VAN 12.00 – 17.00 UUR

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

SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL
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Een korte terugblik
Vlak voor de zomervakantie weer 
een prima samenwerking gehad met 
de groep KinderVakantieweek. Op 13 
juli sloot ons wijkhuis haar deuren 
voor een periode van enkele weken. 
In augustus was iedereen weer van 
harte welkom. Zodra de scholen 
het nieuwe onderwijsjaar geopend 
hadden, pikte ook in ’t BrandPunt 
de standaard wekelijkse activiteiten 
weer op. In september hebben we al 
van enkele leuke activiteiten kun-
nen genieten, zoals de weer zeer 
geslaagde FAFF (Friday Afternoon 
with Friends and Family) op 27 
september. De volgende editie staat 
gepland op 25 oktober, dus reser-
veer snel uw plekje om er ook bij te 
kunnen zijn. 

Vooruitblik activiteiten
Het wijkhuis heeft enkele veel-
belovende evenementen op de 
planning staan. Op 2 oktober staat 
de jaarlijkse modeshow van Bouti-
que4more op het programma. Op 
19 oktober zal de eerste editie van 
Maestro Brandevoort plaatsvinden. 
Muziekvereniging Unitas is al hard 
aan het oefenen met de gastdirigen-
ten. Welke bekende Brandevoorter 
wordt de Maestro? Voor de kinderen 
van 4 tot 12 jaar organiseren wij op 
zondag 20 oktober een magische 
kindervoorstelling. Aires Hovens zal 
op deze dag een flinke dosis magie 
uitstrooien in de grote zaal van ’t 
BrandPunt, met zijn voorstelling 
‘Op zoek naar de schat’; een echte 
aanrader. 

In november komt de Goedheilig-
man naar de wijk. Eind november 
gaat voor één avond het dak eraf. 
Na een zeer succesvolle disco party 
vorig jaar nodigen wij nu iedereen 
uit om aan te sluiten bij ‘Disco met 
een Tikkie Vout.’ Deze feestavond 
zal plaatsvinden op zaterdag 23 
november en kaartjes zijn verkrijg-
baar via Ticket Service Brandevoort 
in Actie (https://brandevoortinactie.
nl/ticketshop/) of aan de bar in het 
wijkhuis.

En natuurlijk zit ook december weer 
vol activiteiten. De Kerstuitvoering 
van de Brandevoortse coverband 
BrandTastic op zaterdag 14 decem-
ber en natuurlijk het traditionele Dic-
kensnight op zondag 15 december. 
Tijdens dat evenement zal ook in 
wijkhuis ’t BrandPunt volop activiteit 
plaatsvinden!

Brandevoorter van het jaar 
Sinds 2009 kiezen we jaarlijks in 
onze wijk de Brandevoorter van het 
Jaar. De periode voor nominaties 
voor 2019 staat alweer bijna voor de 
deur. Belangrijk bij deze wedstrijd is 
dat niet het aantal stemmen geldt, 
maar de motivatie waarom nu juist 
een bepaalde persoon of groepering 
deze titel verdient door zijn/haar/
hun inzet en bijdrage aan de wijk. 
Een jury maakt uiteindelijk de keuze. 
Zoals voorgaande jaren gaat het nu 
ook weer om een individuele prijs en 
een groeperingenprijs. De individue-
le winnaar ontvangt een bedrag van 
€ 500,-. Deze besteedt hij dan aan 

(een) groepering(en) in Brande-
voort of een persoonlijk geschenk. 
Speciaal voor deze gelegenheid 
maakt kunstenaar Harry Scheepers 
dit beeld. De Wijkraad sponsort 
het. De nummers 2 en 3 mogen elk       
€ 250,- aan groepering(en) schen-
ken. De winnaar van de groeperin-
genprijs ontvangt een zelfde bedrag 
van € 250,-. 

Doe mee aan deze verkiezing en 
laat uw mening horen. U heeft vanaf 
1 november tot 15 december 2019 
de tijd om het nominatieformulier in 
te vullen via www.brandbpunt.info.   

Samen aan de slag in ‘t BrandPunt
Via de site van ’t BrandPunt kan ie-
dereen meehelpen om het wijkhuis 
en de wijk levend te houden. 
Bezoek onze website en doe mee: 
www.brandpunt.info. n 

tekst: Het bestuur van ’t BrandPunt

Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt

Inmiddels is het alweer een paar dagen officieel herfst en zijn we dus ook echt goed het einde van 
de zomer gepasseerd. Toch stiekem wel een moeilijk moment voor menig wijkbewoner, omdat dit 
vaak ook een einde betekent aan de zwoele zomeravonden op het balkon met een glas wijn, de 
mooie wandelingen in de zon, en de rust en vrijheid van de vakantie. Gelukkig is er altijd warmte 
en gezelligheid te vinden in wijkhuis ‘t BrandPunt. De komende maanden staan de deuren weer 

wagenwijd open: of u nu langs komt voor één van de vele activiteiten die op het programma staan 
(daarover hieronder meer) of gewoon een lekker bakje koffie wilt komen drinken. Loop gezellig een 

keertje binnen en aarzel niet om aan de bar te vragen naar alles wat we de komende tijd organiseren.
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1:100

Eind augustus hebben de pionier bewoners van de slimme wijk de maquettes van hun woningen in 
een grote hal bij elkaar geplaatst. Dit vormde voor de eerste keer een goed totaalbeeld van de wijk 

zoals deze er uit moet gaan zien. In een mum van tijd stonden de tafels in het Carolus vol 
met kartonnen en schuimrubberen huizen, schuren en bomen. Het woonproject van de 
toekomst heeft handen en voeten gekregen. Dit moest allemaal in de verhouding 1:100. 

En dat is best groot, maar spreekt wel echt tot de verbeelding. 

Brainport Smart District
Aan de overkant van het station, 
waar eerst de Brandevoortse wijk 
‘De Marke’ zou verrijzen, komt 
nu een nieuwe wijk, die helemaal 
aan de vereisten van de toekomst 
moet voldoen: het Brainport Smart 
District (BSD). Brainport Smart 
District wordt een slimme woon- 
en werkwijk waar de stedenbouw-
kundige omgeving is ontworpen in 
samenhang met nieuwe techno-
logieën voor digitalisering, vervoer, 
gezondheid, energieopwekking en 
–opslag en circulair bouwen. De 
wijk wordt een real-life proeftuin 
(living lab) voor de ontwikkeling 
van nieuwe systemen, processen 
en diensten die hun toepassingen 
vinden bij de herontwikkeling van 
bestaande wijken, op een wijze die 
onze planeet niet verder belast, 
vervuilt of uitput. Brainport Smart 
District wordt gerealiseerd in Hel-
mond, in Brandevoort in de periode 
2019-2029. Voor meer informatie: 
www.brainportsmartdistrict.nl . De 
bewoners spelen een belangrijke rol 
in de ontwikkeling van hun eigen 
leefomgeving.

Uitdaging
De bewoners, die samen met BSD 
de slimste wijk ter wereld willen 
ontwikkelen, maken deze maquet-
tes om hun plannen te illustreren. 
Het zogeheten Q-team (van BSD) 
zal het uiteindelijke definitieve 
ontwerp van de individuele en col-
lectieve plannen toetsen op de 7 
thema’s van BSD en innovativiteit 
en haalbaarheid. Dit kwaliteitsteam, 
waarvan de voorzitter voor de zo-
mer op basis van schetsontwerpen 
van de bewoners een informele 
beoordeling van de plannen heeft 
gedaan, vond deze plannen inspire-
rend, maar nog niet innovatief ge-
noeg zeker niet ten aanzien van het 

gezamenlijke stedenbouwkundige 
deel van het woonproject. Samen 
gaan de bewoners de komende tijd 
op weg naar een definitief ontwerp. 

De bewoners weten al wel dat ze 
de volgende doelen willen bereiken:

• natuurvriendelijke bouwmateria- 
 len toepassen.
• circulaire waterstromen in de  
 huizen aanbrengen: grote wa- 
 terbedrijven hebben beloofd  
 hierin mee te denken.
• energie: verschillende huis- 
 houdens hebben het voornemen  
 uitgesproken dat zij gelijk- en  
 wisselstroom in hun huis  
 aanbrengen. De eerste drie  
 jaar gebruiken de huishoudens  
 nog wisselstroom, maar de ge- 
 lijkstroomvoorziening zal al  
 worden aangelegd. Verschillende  
 apparaten en de stroomvoorzie- 
 ning via zonnepanelen gaat al  
 via gelijkstroom. Met de gelijk 
 stroomvoorziening kunnen be- 
 woners veel verspilling door om- 
 zetting voorkomen. 

PAS en RvS
De energie opwekking kan op 
verschillende manieren gebeuren: 
per huis met zonnepanelen of via 
een centraal punt waar elektriciteit 
opgewekt wordt. Als het centraal 
gebeurt, zouden de bewoners voor-
delen via schaalvergroting kunnen 
halen. Niet alleen zonnepanelen, 
maar ook energie via warmtewisse-
ling of geothermie, zijn aan de orde. 
Allemaal wegen met zo min moge-
lijk uitstoot van afval via verbran-
ding van fossiel brandstoffen. De 
ambitie van BSD en de bewoners is 
om hiermee niet alleen te voldoen 
aan de uitspraak van de Raad van 
State over de PAS, maar deze liefst 
te overtreffen.

Steeds slimmer
De bestaande wijk Brandevoort 
profiteert mee van de ontwik-
kelingen aan de overkant van het 
spoor. Inwoners kunnen nieuwe 
innovaties nu al uitproberen en 
gebruiken. Daarmee doen BSD en 
haar partners kennis en ervaring 
op voor de uiteindelijke implemen-
tatie in de nieuwe wijk. Zo kunnen 
bewoners zich aanmelden voor 
een bezorging van pakketten in de 
buurt van hun huis waarmee zij 
niet meer thuis hoeven te zijn voor 
het ontvangen van pakketjes. Ook 
komen er binnenkort ‘deelauto’s’ 
beschikbaar; elektrische auto’s waar 
alle bewoners gebruik van kunnen 
maken via een reserveringsysteem. 
Ook verzamelen sensoren op 
lantaarnpalen nu al in Brandevoort 
data over de luchtkwaliteit, om te 
analyseren hoe deze verbeterd kan 
worden. Via het Brandevoort LAB 
https://www.onsplatform.tv/brande-
voort-lab kunnen alle wijkbewoners 
meedoen. Op dit platform komen 
ook de volgende overlegmomenten 
te staan en is er een online formu-
lier om je aan te melden. 

Graag tot ziens in de wijk of aan de 
overkant. n

tekst: Giel Pollemans

foto: Danijela Tetaric Adamovic
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Nederland, en dus ook Helmond, stapt de 
komende decennia over op duurzame energie. 
Dat betekent nogal wat! Energiebronnen 
die nu nog heel gangbaar zijn, zoals gas, 
kolen en olie, worden stapsgewijs vervangen 
door duurzame bronnen zoals zon, wind, 
biomassa en aardwarmte. Om die zogenaamde 
energietransitie in goede banen te leiden, 
moeten we de komende periode belangrijke 
keuzes maken. De provincie verwacht van ons 
dat we eind dit jaar aangeven hoe we die omslag 
in de regio Zuidoost-Brabant gaan maken. 
 
De energietransitie kunnen we alleen samen 
realiseren! Samen met inwoners, wijkraden, 
woningcorporaties, bedrijfsleven en andere 
stakeholders. Daarom zijn we eind augustus 
met een bus vol betrokkenen op ‘energiesafari’ 
gegaan. We zijn op bezoek geweest bij diverse 
duurzame energiebronnen in de regio. Daarbij 
hebben we goed gekeken naar de impact die 
de verschillende mogelijkheden hebben en de 
manier waarop ze in de omgeving zijn ingepast. 

Ik vind het heel belangrijk om dit met z’n allen te 
doen. Waarom? Omdat draagvlak super belangrijk 
is! We kunnen de omslag naar duurzame energie 
alleen maken als we steun hebben. Steun van 
alle partners én van inwoners. We gaan het niet 
redden met energiebesparing alleen. 
Om aan de energiebehoefte te voldoen hebben 
we regionaal waarschijnlijk alle vormen van 
duurzame energie hard nodig. Ingrijpende 
keuzes zijn onvermijdelijk. Wat doen we waar en 
waarom? Die keuzes moeten we de komende 
maanden met elkaar gaan maken. Ik hou u op de 
hoogte!

Antoinette Maas
Wethouder duurzaamheid en energietransitie

Foto’s en een verslag van de energiesafari vindt u 
op www.allelichtenopgroen.nl/energiesafari

Energiesafari: op weg naar belangrijke keuzes

Subsidies voor duurzame initiatieven

Gemeente Helmond helpt je graag financieel op weg als je duurzame 
stappen wil zetten. Naast het duurzaamheidsfonds zijn er nog andere 
aantrekkelijke regelingen.

Groene daken subsidie
Je kunt subsidie krijgen voor de aanleg van daken die zijn voorzien van 
speciale beplanting, meestal in de vorm van zoden of kant-en-klare 
systemen die bestaan uit mossen, vetplanten (sedum), kruiden en 
grassen. Groene daken zijn goed voor het milieu, ze zorgen voor een 
betere opvang van regenwater én ze leveren kostenbesparingen op. 
De gemeente Helmond vergoedt 50% van de aanlegkosten, tot een 
maximum van €25,- per m2. 

Duurzaamheidslening
Met de Duurzaamheidslening financier je energiebesparende 
maatregelen in en aan jouw woning. Tegen een aantrekkelijke 
rentekorting kun je energiezuiniger wonen en draag je bij aan een 
beter milieu. De lening kan worden gebruikt voor zonnepanelen, een 
zonneboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of bodeminstallatie.

Kijk voor meer informatie op 
www.allelichtenopgroen.nl onder subsidiemogelijkheden.

Gratis informatieavonden Energiehuis 
Helmond

Er zijn veel mogelijkheden om je woning of bedrijfspand 
energiezuiniger te maken. Het is gemakkelijk verdwalen in de wereld 
van alle mogelijkheden, installaties, aanbieders en kosten. Om je te 
informeren en helpen, organiseert het Energiehuis thema-avonden 
rondom specifieke onderwerpen. 

Het programma voor het najaar is als volgt:

30 september:  Zonnepanelen 
9 oktober:  Avond voor VvE’s 
15 oktober:  Warmtepomp 
17 oktober:  Energie Café: aanpak in Helmond 
29 oktober:  Leer je woning kennen 
31 oktober:  Energie voor MKB
11 november:  Warmtepomp
14 november:  Workshop rekenen op besparing 
21 november:  Zonnepanelen
3 december:  Leer je woning kennen 

Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar: 
www.energiehuishelmond.nl/aanmelden

www.allelichtenopgroen.nl                  @allelichtenopgroen                  
 
info@allelichtenopgroen.nl                  @allelichtenopgroen

Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5

 

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. 
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KoBra
popKoor Brandevoort 

Een veelbelovende start
Met een wens om weer onderdeel 
te zijn van een koor besloot Folly 
van Dijk in 2007 een advertentie te 
plaatsen in de Brandevoorter Cou-
rant. Zij gaf aan dat zij op zoek was 
naar gelijkgestemde wijkbewoners 
met een passie voor zingen. Het 
duurde niet lang voor ze ongeveer 
25 reacties had ontvangen; meer 
dan genoeg om popKoor Brande-
voort (afgekort: KoBra) leven in te 
blazen. Via via werd een dirigent 
gevonden en tijdens de allereerste 
repetitie kwamen er nog eens 25 
extra belangstellenden een kijkje 
nemen. Zo kon KoBra in juli 2007 
‘officieel’ van start en nu, 12 jaar 
later, maakt het koor nog steeds 
deel uit van de brede collectie aan 
muzikale groeperingen in de wijk.

Brandevoort als basis
De focus van KoBra ligt voorna-
melijk op popsongs en ballads, 
maar er is ook een voorliefde voor 
populaire kerstliedjes. Het koor is 
opgericht in de jonge wijk Brande-
voort in 2007 en veel leden wonen 
dus ook in de buurt. Deelnemen 

aan een koor als KoBra zorgt er 
zeker voor dat men andere be-
woners in de wijk leert kennen. 
Op het hoogtepunt had het koor 
tegen de 55 leden, maar dit is 
momenteel wat teruggebracht naar 
20 leden totaal: 18 vrouwen en 
2 mannen. Er is nog een aan-
tal leden dat al vanaf het eerste 
moment erbij is, maar ook verwel-
komt Kobra continue nieuwe leden 
omdat mensen ook vertrekken 
naar andere koren. Daarnaast is 
wijkhuis ’t BrandPunt de thuisbasis 
voor KoBra; een centrale plek in 
Brandevoort waar elke donder-
dagavond in de grote zaal gerepe-
teerd wordt onder begeleiding van 
Nancy Meijers, de dirigente op de 
digitale piano. 

KoBra blijft op zoek naar nieuwe 
leden, in het bijzonder mannen 
(tenoren en bassen). Dames zijn 
echter ook van harte welkom. “Het 
is belangrijk om ons koor sterk te 
houden en dat kan alleen als alle 
stemsoorten goed in balans zijn” 
legt één van de koorleden, Irene, 
uit. 

Hoogtepunten
Door de jaren heen heeft het koor 
meerdere hoogtepunten en leuke 
momenten gehad. Zo was er een 
gezamenlijk concert met accorde-
on-groep Accordeana, dat destijds 
65 jaar bestond. “Het optreden 
vond plaats in Theater het Speel-
huis en was ontzettend leuk om te 
doen en naar toe te leven” vertelt 
Irene. “Voor ons was het dubbel 
bijzonder, omdat er enig acteerwerk 
aan te pas kwam. Het was een 
enorme boost voor KoBra, omdat 
we voor de keuze stonden: gaan we 
door of niet? Dit had te maken met 
het dalende ledenaantal en een 
plotseling vertrekkende dirigent.” 
Andere hoogtepunten zijn de deel-
names aan de DickensNight, een 
concert geven met meerdere koren 
in ’t BrandPunt en het kerstconcert 
bij dirigente Nancy Meijers thuis 
afgelopen winter. 

Gezelligheid en plezier
De bijzondere motivatie voor deel-
name aan Kobra komt door het 
volgende: “de ervaring opdoen dat 
het heerlijk is om te zingen, samen 
iets nieuws instuderen en dat zien 
groeien tot een mooie uitvoering. 
De saamhorigheid is groot en de 
gezelligheid en het plezier staan 
voorop. Als we bijvoorbeeld in een 
bejaardentehuis optreden dan zie 
je de mensen zachtjes meezingen 
of zelfs een traantje wegpinken… 
Dan weet je weer dat je met muziek 
mensen echt kunt raken.” 

Evenementen
• Optreden tijdens het 
 Dickensfeest van 15 december
• Gezangen maken voor het 
 kerstfeest. n

Zoals te lezen was in de vorige editie van de Brandevoorter Courant blijft muziek een belangrijke 
vorm van vrijetijdsbesteding en het volgen van je passie. De muzikale groep die zeker met veel 

passie aan de slag gaat is KoBra, oftewel het popKoor van Brandevoort. Opgericht in 2007 
behoort KoBra tot één van de muziekkoren die al meer dan 10 jaar bijdraagt aan de muzikaliteit 

van Brandevoort en zich inzet om iets moois neer te zetten: zingen.

tekst: Jody Hoekstra & Irene Bos

Foto: Rianne van Lierop
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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

50  jaar
WOUT VAN VLERKEN

Jubileum weekend
27 - 28 - 29 september

Elke dag demonstraties
en spectaculaire akties

Met de Samsung WW8BM642OBW 
QuickDrive wasmachine wast u ex-
treem zuinig dankzij energieklasse 
A+++ -40%. Bovendien doet u tot 
twee keer zo snel de was dankzij 
de QuickDrive technologie. En met 
de handige Laundry Planner App 
van Samsung stelt u bijvoorbeeld in 
wanneer de was klaar moet zijn.

SAMSUNG
WASMACHINE 
WW8BM642OBW

A+++   -40%
ENERGIE

8
KILO

B
DROGEN

1400
TOEREN

899,-

50 JAAR
JUBILEUM

ACTIE:

200,-NU: 699,-Nu met gratis 

7 jaar garantie! NU: 399,-

499,-

50 JAAR
JUBILEUM

ACTIE:

100,-

BOSCH
DIEPVRIESKAST 
GSV24VWEV

De Bosch GSV24VWEV is een zeer 
ruime en energiezuinige vrieskast 
met energie-efficiëntieklasse A++. 
Dankzij de BigBox-diepvriesla-
de berg je ook eenvoudig grote 
diepvrieswaren in de vriezer, zoals 
grote taart- of pizzadozen. Daar-
naast is de vriezer uitgerust met 
handige functies zoals FreshSense. 
Met FreshSense: garandeert een 
constante binnentemperatuur, 
zodat etenswaren langer vers 
blijven.

A++        
ENERGIE

173
LITER

MIELE STOFZUIGER
Complet C2 blackpearl

Hoog vermogen van 890W
Geschikt voor harde vloeren, 
tapijt, houten vloeren.
Telescopische zuigbuis.

199,-

50 JAAR
JUBILEUM

ACTIE:

40,- NU: 159,-

SAMSUNG
LED TV UE65RU7090

A+

ENERGIE
65"/165 cm

DIAGONAAL
145

CM BREED
ULTRA HD

RESOLUTIE

Zie het groots
Zo dichtbij ben je nog nooit geweest. Met een grote TV komen alle 
details tot leven. Je beleeft ieder moment van je game, voelt elke 
explosie en bevindt je midden in de actie. Op een groot scherm is 
alles echter.

NU: 699,-

1099,-

50 JAAR
JUBILEUM

ACTIE:

400,-
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In 2011 was Marijke Verhoeven op 
zoek naar een koor waar het niet 
perse ging om prestatie maar ook 
om gezelligheid. Omdat in de omge-
ving geen koor was waar ze een klik 
mee had, heeft ze zelf het initiatief 
genomen om 
een nieuw koor 
op te richten 
in Brande-
voort. Na het 
verspreiden 
van fl yers in 
supermark-
ten, reageerde 
Marie-Antoi-
nette Martens 
vrijwel direct 
om te helpen. 
Beiden hadden 
in het verleden 
gezongen in 
andere koren. 
Via een kennis 
zijn ze toen in 
contact geko-
men met de 
eerste dirigent 
Ed Verschu-
ren. Hij heeft 
het koor vanaf de start mede vorm 
gegeven. In 2013 heeft het koor haar 
eerste optreden in het BrandPunt 
gegeven.
Na ruim 6 jaar heeft hij het stokje 
overgedragen aan Gerard de Graaf, 
onze huidige dirigent.

Startpunt en samenstelling
Het koor is formeel in 2012 op-
gericht. Op dit moment bestaat 
het koor uit 40 leden, waarvan 8 
mannen. Nu, in september 2019 
is er een ledenstop voor sommige 
stemmen. Mannen zijn nog altijd 
welkom.

Motivatie en wijkbinding 
Het is een heel enthousiaste groep 
die elke woensdag met veel ple-
zier komen zingen. Velen doen na 
afl oop nog een drankje in ’t Brand-
Punt. Naast leden uit Brandevoort 
komen er leden uit Helmond en de 
ruime omgeving. Elke woensdag om 

20:00 uur is iedereen weer present. 
Gerard weet elke repetitie weer het 
uiterste te halen uit iedereen met op 
zijn tijd een grap. En dat is de kern 
van onze motivatie: elke week in een 
ontspannen sfeer samen zingen. Dit 

biedt een unieke kans om aan de 
druk van het dagelijks leven even te 
ontsnappen. 
Door de deelname aan de zang-
groep komen onze leden veelvuldig 
in aanraking met andere activiteiten 
zoals de Comedyclub, Dickens, Car-
naval, Pub quiz en FAFF. Voor ons 
is de wijk meer gaan leven en de 
dirigente wat er allemaal in de wijk 
is te doen. 

Muziekvoorkeur
Het repertoire bestaat uit popmuziek 
vanaf de jaren 60 tot heden zoals 
Boudewijn de Groot, Krezip, Earth 
Wind & Fire, Simon & Garfunkel, 
Sheppard, Guus Meeuwis, Coldplay, 
Common linnets en vele anderen. 

Hoogtepunten 
Dat zijn er verschillende. In juni 
2017 hebben we ons jubileumcon-
cert i.v.m. ons 5 jarig bestaan met 3 
gastkoren gehad. Dat was een zeer 

geslaagde avond. In oktober 2017 
zijn we tijdens het ‘Live on stage 
concert’ met ‘goed’ beoordeeld door 
niemand minder dan Ben Kramer.
Vorig jaar hebben we een heel sfeer-
vol ‘Brandnew Goodbye concert’ 

gegeven waar 
we afscheid 
hebben geno-
men van de 
dirigent van 
het eerste uur 
Ed Verschuren 
en Gerard de 
Graaf ver-
welkomd als 
de nieuwe 
dirigent. En 
natuurlijk zijn 
de verschillen-
de optredens 
in het CARAT 
paviljoen altijd 
hoogtepunten.

Evenemen-
ten 
We streven er 
naar om elk 
jaar een con-

cert in ‘t BrandPunt te geven, samen 
met een gastkoor.
Daarnaast treden we ook op in de 
omgeving:
• 3 november, Swaying Voices in 
 het CKE gebouw in Eindhoven 
 om 14:00 uur. Dit doen we samen 
 met popkoor Sway, het andere 
 koor van onze dirigent. 
• 8 februari, een concert gepland
  in ’t BrandPunt met gemengd 
 koor Primavera uit Lieshout.

Een bijzondere wens
We zouden het heel fi jn vinden als 
de mannengroep zich uitbreidt. Bij 
de tenoren en bassen is nog vol-
doende ruimte voor nieuwe leden.
Actuele informatie is te vinden op 
onze website 
www.popkoorbrandnewvoices.nl. n

Popkoor Brand New Voices
gezelligheid naast prestatie

tekst: Marijke Verhoeven

foto: Vincent Knoops
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BRANDEVOORTER COURANT ZOEKT HULP
De redactie is nog steeds op zoek naar nieuwe leden die samen met een (nu)

te kleine groep enthousiaste mensen het nieuws van de wijk maken.

• Brandevoort is een jonge wijk van bijna 20 jaar oud

• Er gebeurt veel, maar te weinig mensen berichten hierover.

• Door te vertellen en door activiteiten met elkaar te delen, kan de wijk beter op 

de kaart komen te staan.

Graag blijven wij bestaan als Courant voor een wijk met ambitie.

Op deze manier lukt het niet meer.

Slechts een paar mensen moeten nu voor een groep van meer dan

10.000 mensen de nieuwsvoorziening verzorgen.

Wie meldt zich bij ons om ons te helpen?

Informatie bij Giel Pollemans. 

E-mail: redactie@brandevoortercourant.nl

Telefoon: 06 - 41 39 52 93
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Na de fantastische Monolpoly editie 
van de Brandevoortse wijkquiz Wit-
tewelwittenie begin dit jaar, zijn de 
voorbereidingen voor de 4e editie 
al weer in volle gang! De quizavond 
vindt plaats op zaterdagavond 25 
januari 2020. Een week later volgt 
de feestavond met prijsuitreiking in 
wijkcentrum ‘t Brandpunt. 
Inmiddels is de inschrijving gestart. 

Heb je jouw team al compleet en 
een mooie teamnaam bedacht, 
schrijf je dan in via  www.wittewel-
wittenie.nl/inschrijven
Voor slecht €45,- per team beleef je 
een spannende én uitdagende quiz-
avond. Bij inschrijving is er ook de 
mogelijkheid om alvast een aantal 
kaarten voor het feest te kopen. Alle 
in & outs over de inschrijving en 

deelname vind je op onze website. 
Heb je jouw team al ingeschreven, 
houd ons dan goed in de gaten via 
Facebook en Instagram voor wat 
leuke opwarmertjes. En ook als je 
nog druk in de weer bent met het 
samenstellen van een team volg 
ons dan: @wittewelwittenie.

De voorpret kan beginnen! n
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Mierlo

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

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

Intertoys Mierlo... je bent er zo!

Intertoys  |  Do

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

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

P GRATIS + makkelijk

SPORTIEF VOORDEEL
 OP DE FORD FIESTA VAN € 284 VOOR € 239 P/M

PRIVÉ LEASE P/M 

€ 239
(o.b.v. 60 mnd. en 10.000 KM p/j)

Aanbieding t/m 30 nov. 2019

w
w
w
.va
nm

os
se
l.n
l/f
or
d

Adv. 1-2 Fiesta met voordeel BC.indd   1 10-09-19   14:15
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Kindervakantieweek 2019 
was magisch!

Wat was het weer een enorm feest, de eerste week van de schoolvakantie! 
Met ruim 800 kinderen en een heleboel enthousiaste ouders en andere (jeugd)begeleiders 

beleefden we vijf magische dagen tijdens de elfde Kindervakantieweek Brandevoort.

Van de traditionele ‘Magische 
Meerkamp’ tot het brouwen van 
heksendrankjes en van een speur-
tocht door de hoeves tot de uit-
stapjes met de bus: het programma 
zat weer bomvol leuke activiteiten. 
Er werd gesport bij het Sportpark, 
geknutseld en gedanst in en rond 
‘t BrandPunt en de OBS, gespeeld 
bij de Brandevoortse Hoeve en de 
Scouting en er werden filmpjes ge-
maakt. Ook bezochten de kinderen 
verschillende voorstellingen: voor 
de bovenbouw van Mad Science en 
illusionist Magic Mike, voor de on-
derbouw was er een goochelshow 
en een prachtige verhalenverteller. 

Dit jaar werd de organisatie meer 
dan ooit geconfronteerd met de 
grilligheid van de natuur. Een paar 
weken voor de KVW moest er 
besloten worden om de bosdagen 
– voor veel kinderen (en vaders!) 
doorgaans het hoogtepunt van de 
week – te skippen i.v.m. de aan-

wezigheid van processierupsen. 
Gelukkig bood William Kuijpers – 
beheerder sportpark Brandevoort 
– spontaan ‘zijn’ locatie aan als 
alternatief. Het sportpark is al jaren 
een geweldige gastheer voor de 
KVW en bleek ook een geweldige 
locatie voor het alternatieve bos-
dagprogramma. 

Op vrijdag waren de weergoden de 
KVW niet goed gezind, helaas. Tot 
twee keer toe werd de start van het 
programma van de laatste dag met 
een uur uitgesteld i.v.m. naderend 
onweer. Toen er uiteindelijk om 
13.00 uur toch werd gestart, moest 
de organisatie meteen weer impro-
viseren, omdat er toch nog een fik-
se onweersbui over Helmond trok. 
Het was een uitdaging maar het 
paste: met alle kinderen en begelei-
ders (zo’n 1200 man) binnen in het 
sportpark schuilen. Ook hier weer 
veel hulde voor de medewerkers 
van het sportpark, maar zeker ook 

voor alle kinderen en hun ouders 
voor al hun geduld op deze dag.
De week werd goed afgesloten met 
een gezellig midzomeravondfeest. 
Onder het genot van een drankje 
en patat werd de vakantie (nog 
eens) goed ingeluid door veel deel-
nemers met hun ouders. 

Inmiddels zijn de evaluaties van de 
week door de verschillende com-
missies in volle gang en wordt er 
al volop nagedacht over de Kinder-
vakantieweek 2020 (13 t/m 17 juli). 
Heb jij zin om daaraan mee te hel-
pen? De organisatie kan met name 
een paar mensen gebruiken die 
sponsoren willen werven, maar ook 
creatievelingen zijn van harte wel-
kom. Als dat iets voor jou is, neem 
dan contact op met de organisatie 
door een mailtje te sturen naar
inschrijvingen@kvwbrandevoort.nl n

tekst: Marloes Kuyten

foto: Vincent Knoops



WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars

VER
KOC

HT

Besselhoeve 28

5708 TE  Helmond
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5706 JM Helmond

vraagprijs € 289.000 k.k.
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Brandevoort 26

5706 KA Helmond

vraagprijs € 624.000 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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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

De Brandevoorter van het Jaar

Al sinds 2009 wordt jaarlijks in 
onze wijk de Brandevoorter van het 
Jaar gekozen. Deze jaarlijkse eretitel 
wordt verleend aan degene(n) die 
zich vaak al langere tijd op bijzon-
dere wijze heeft/hebben ingezet 
voor onze wijk. Belangrijk bij deze 
wedstrijd is dat niet het aantal 
stemmen geldt, maar de motiva-
tie waarom nu juist een bepaalde 
persoon of groepering deze titel 
verdient door zijn/haar/hun inzet 
en bijdrage aan de wijk. De keuze 
wordt uiteindelijk gemaakt door een 
jury bestaande uit: 

- Voorzitter Stichting Sociaal 
 Cultureel Centrum (SSCC), 
 tevens juryvoorzitter: Fons 
 Bosman
- Voorzitter Wijkraad: Lex van 
 Gennip
- Wijkwethouder (onder 
 voorbehoud van toezegging): 
 Harrie van Dijk
- Bestuurslid Stichting Sociaal 
 Cultureel Centrum (SSCC): 
 Nigâr Pekbey

Zoals voorgaande jaren zullen er 
ook deze keer zowel een individu-

ele prijs als een groeperingenprijs 
worden toegekend. De individu-
ele winnaar ontvangt een bedrag 
van €500 te besteden aan (een) 
groepering(en) in Brandevoort, 
een persoonlijk geschenk en het 
speciaal gemaakte beeld dat door 
kunstenaar Harry Scheepers is 
ontworpen en door de Wijkraad 
wordt gesponsord. De geldbedra-
gen worden beschikbaar gesteld 
door de beheersstichting van 
Wijkhuis ’t BrandPunt. De num-
mers 2 en 3 mogen elk €250 aan 
groepering(en) schenken. De 
winnaar van de groeperingenprijs 
ontvangt ook een bedrag van €250. 

Prijsuitreiking & Nominaties
Bent u benieuwd wie dit jaar deze 
prestigieuze prijs in de wacht zal 
slepen? De bekendmaking van 
de winnaars zal traditiegetrouw 
plaatsvinden tijdens de nieuwjaars-
receptie in wijkhuis ’t BrandPunt op 
de eerste zondag van het nieuwe 
jaar. Dit zal ditmaal op zondag 5 
januari 2020 om 15.00 uur zijn, 
inlooptijd vanaf 14:30 uur, en hier-
voor is iedereen uiteraard van harte 
uitgenodigd. 

Grijp nu uw kans en laat uw me-
ning horen; u heeft tot 15 december 
2019 om het nominatieformulier in 
te vullen via www.brandevoorter.nl. 

Winnaars ‘Brandevoorter van 
het Jaar’ door de jaren heen

2018: Jet Uijen / Mary-Ann Bosman
2017: Lara Tamarinof
2016: Herbert von Reth
2016: Jan Drouen benoemd tot Ere-
Brandevoorter.
2015: Giel Pollemans
2014: Ankie Puts
2013: Louis Vrolings
2012: Familie Robben
2011: Jan Roefs
2010: Jet de Laat
2009: Adriaan Joosten

Nomineer uw individuele winnaar 
of kanshebber voor de groepe-
ringenprijs nu door uw nominatie 
bekend te maken via 
www.brandevoorter.nl! n

tekst: Fons Bosman

foto: Vincent Knoops
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Wie is de drijvende kracht?
De oprichter van Kadowinja is 
Kadogo Nyawade. De naam ver-
raadt al dat ze niet oorspronkelijk 
uit Nederland komt. Ze woont hier 
wel al 28 jaar waarvan het overgrote 
deel in Helmond en al ruim 10 
jaar in Brandevoort. Kadogo komt 
uit Kenia en is geboren in Nairobi. 
Ze heeft als kind de bassischool 
en middelbare school doorlopen, 
maar voor een vervolgstudie was 
destijds geen geld. Ze komt uit een 
gezin van maar liefst 10 kinderen. 
Door de financiële steun van haar 
oom die destijds in Denemarken 
woonde, heeft zij een vervolgoplei-
ding kunnen doen. Door bevriende 
medewerkers van een Oostenrijkse 
NGO werd haar de kans gegeven 
om in Oostenrijk te gaan werken en 
studeren. Ze heeft 7 jaar in Salzburg 
gewoond. In 1990 trouwde ze met 
een Nederlander en is in Helmond 
komen wonen.

Hoe is Kadowinja ontstaan?
Tijdens een van haar bezoeken aan 
Kenia werden haar ogen geopend 
en werd zij getroffen door het feit 
dat er veel kinderen overdag rondlie-
pen die eigenlijk op school zouden 
moeten zitten. Kadogo besloot 
kinderen te willen gaan helpen en 
was overdonderd door het grote 
aantal kinderen die zich aanmeld-
den. Zij heeft toen samen met haar 
echtgenoot de stichting opgezet. Ka-
dowinja heeft inmiddels 38 school-
kinderen kunnen steunen waarvan 4 
op de dirigente niveau.

Wat betekent de naam Kado-
winja?
De naam van de stichting, Kadowin-
ja, is een samenvoeging van haar 

naam en die van haar zus, Awinja, 
die inmiddels ook in Helmond 
woonde. Helaas is zij vrij plotseling 
op 22 september 2008 overleden. 
Als eerbetoon aan haar is de naam 
Kadowinja bedacht.

Wat doet de stichting?
Kadowinja zamelt met behulp van 
donaties en sponsoring geld in om 
onder andere schooluniformen, 
schoolbenodigdheden aan te schaf-
fen, schoolgeld te betalen maar ook 
om bestaande schoolgebouwen 
te kunnen renoveren. Voor ons in 
Nederland is het soms lastig voor 
te stellen dat naar school gaan, 
hier zo vanzelfsprekend, in landen 
zoals Kenia meer uitzondering is 
dan regel. Kadogo heeft zelf kunnen 
studeren en wil met deze stichting 
er voor zorgen dat er meer kinderen 
zo’n kans krijgen.

In de prijzen
De stichting is niet geheel onopge-
merkt gebleven. In mei heeft Ka-
dogo namens de stichting de prijs 
van beste NGO van 2019 uitgereikt 
gekregen. Deze is toegekend door 
African Women in Europe en is in 
ontvangst genomen door haar in 
Den Haag. Daarnaast heeft ze ook 
The Voice Achievers Award 2019 ge-
wonnen, georganiseerd door African 
News Magazine the Voice en deze 
uitreiking zal in augustus plaatsvin-
den in Nairobi. Zo krijgt zij weer de 
kans om naar Kenia te gaan.

Kan ze nu op haar lauweren rusten 
en stromen de donaties binnen? 
Helaas niet, ze kan nog veel steun 
gebruiken voor haar goede werk. Ze 
heeft daar veel offers voor gebracht, 
is zelfs als zzp’er in de zorg gaan 

werken om genoeg tijd te kunnen 
besteden aan Kadowinja. Kadogo 
reist jaarlijks op eigen kosten om 
haar projecten te gaan bezoeken. 
Haar werk heeft haar inmiddels 
geïnspireerd om met een nieuw 
project te beginnen, namelijk de 
ouderenzorg en de huisvesting van 
bejaarden in Kenia. Maar dat is weer 
een volgende uitdaging. Kadogo wil 
met dit nieuwe project banen gaan 
creëren.

Een bijzonder verhaal van een 
bijzondere inwoner van Brandevoort. 
Wil je meer weten, ga naar 
www.kadowinja.org/nl n 

Kadowinja
een stichting met een bijzonder verhaal

tekst: Mascha van Straaten

foto: Rianne van Lierop
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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   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

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

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!
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Het nieuwe voetbalseizoen is inmid-
dels weer van start gegaan. Omdat 
bleek dat de drempel voor menig 
ouder en/of kind hoog lag om zich 
aan te sluiten bij het G-team van SV 
Brandevoort, hebben we met een 
aantal ouders gezocht naar nieuwe 
mogelijkheden om het voetbal voor 
deze doelgroep te kunnen laten 
voortbestaan. Ook kinderen met net 
wat meer behoefte aan ondersteu-
ning willen er immers bij horen en in 
teamverband kunnen sporten. Met 
goede faciliteiten en onder begelei-
ding van kundige coaches moet dit 
ook zeker mogelijk zijn. 
Wij, ouders van jongens uit het G 
team van SV Brandevoort, heb-
ben gezocht en hierin een goede 
aansluiting gevonden met Special 
Talents in Nuenen. 

Wie zijn Special Talents?
Special Talents werd in 2014 officieel 
opgericht door Henk van Hout en 
Arno Meulendijks. Deze heren zijn 
tot op dit moment nauw betrokken 
bij de club. Special Talents werkt 
samen met RKSV Nuenen en FC 
Eindhoven. Dit betekent onder an-
dere dat we gebruik mogen maken 
van hun faciliteiten op een moment 
waarop het rustig is op de velden en 

onze kinderen niet door honderd-
en-een dingen afgeleid worden. 
Het doel van de club was en is: 
voetbalactiviteiten aanbieden aan 
jongens en meisjes die behoefte 
hebben aan extra ondersteuning 
en/of begeleiding. Vaak gaat het 
om kinderen die net niet binnen 
een regulier voetbalteam terecht 
kunnen en zich ook niet helemaal 
thuis voelen binnen het G-voetbal. 
Onze visies sloten vrijwel naadloos 
in elkaar en daarom hebben we aan 
het einde van het vorig seizoen met 
een aantal jongens proefgedraaid in 
Nuenen met een positief resultaat. 
Special Talents traint nu in Nuenen 
op woensdagmiddag van 15.15 – 
16.30 uur en in Eindhoven ook op 
woensdag, van 15.45 tot 17.00. Leef-
tijden van de deelnemers variëren 
van 8 tot 18 jaar. 
Vanaf komend seizoen gaat Special 
Talents voor de kinderen die willen 
en die minimaal 11 jaar zijn, een keer 
in de twee weken deelnemen aan 
de reguliere G-jeugd competitie van 
de KNVB. De wedstrijden vinden 
plaats op zaterdag. 

Wat verder nog leuk is te vermel-
den: vanaf juni 2019 is Special 
Talents geadopteerd door de AON 

Talent Foundation. AON stimu-
leert talentvolle jongeren met een 
minder perspectief. Ook is Special 
Talents dit jaar genomineerd door 
de gemeente Eindhoven (Eindhoven 
SportAwards) als sportvereniging 
van het jaar!

Bent u die ouder die na het lezen 
van deze info voor uw zoon of 
dochter hier een mooie kans ziet, 
of ben jij die jongen of dat meisje 
die graag wil voetballen binnen 
een veilige, uitdagende club, kom 
gerust eens kijken in Nuenen op de 
woensdagmiddag! Als je ook mee 
wilt trainen is het fijn dat van te 
voren even te laten weten, zodat we 
de trainers op de hoogte kunnen 
brengen. 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met: Henk van Hout 
(06-347 15 304) of Jeanne Verberne 
(06-447 90 540).
Of neem eens een kijkje op: 
www.specialtalents.nl n

G-team SV Brandevoort
wordt Special Talents

tekst: Jeanne Verberne

foto: Vincent Knoops
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Wie is Natasja Laarhoven? 
Ze is 43 jaar geleden geboren in 
Maasbree, een klein dorpje in de 
buurt van Venlo. Na haar middel-
bare school is ze naar Helmond 
gekomen om daar te gaan stude-
ren aan Hogeschool De Kempel. In 
deze periode werd ze verliefd op de 
zanger van een Helmondse symfo-
nische rockband. De liefde was we-
derzijds en Natasja heeft Helmond 
nooit meer verlaten.
Na het afronden van haar studie 
heeft ze jarenlang met veel plezier 
gewerkt als leerkracht in het basis-
onderwijs. Ze kreeg vier kinderen en 
koos er bewust voor om te stoppen 
met werken en om fulltime mama 
te kunnen zijn. Het gezin is veer-
tien jaar geleden neergestreken in 
Brandevoort. 

Waarom heb je voor kinder-
therapie gekozen? 
In de periode dat ze thuis bij haar 
kinderen was, voelde ze de ruimte 
om zich verder te kunnen ont-
wikkelen. Ze sloeg weer aan het 
studeren en heeft bij verschillende 
instituten opleidingen gevolgd, eerst 
tot kindercoach en later tot integra-

tief kindertherapeut. Tijdens haar 
studies vielen alle puzzelstukjes in 
elkaar, de opleidingen waren een 
schot in de roos. Ze merkte dat het 
haar kracht was om echt het con-
tact aan te gaan met kinderen en 
hun ouders. Om oplossingsgericht, 
spelenderwijs en met humor boven 
tafel te krijgen wat ertoe doet. 
Via QliQ, het overkoepelde school-
bestuur van katholieke scholen 
in Helmond kreeg ze de kans om 
als kindertherapeut het team van 
OPDC De Toermalijn te versterken. 
Tegelijkertijd runt ze haar eigen 
praktijk. Ze is er heel trots op dat ze 
onlangs lid is kunnen worden van 
de beroepsvereniging van kinder-
therapeuten. Het geeft haar een 
keurmerk. Dit vindt ze zelf heel be-
langrijk, zeker omdat ze werkt met 
een kwetsbaar publiek, kinderen 
met wie het op dat moment even 
niet zo goed gaat… 

Heb je nog goede tips voor 
ouders? 
Oprechte aandacht, betrokkenheid 
en liefde vindt zij het belangrijkste 
wat je aan een kind kan geven. 
Probeer niet direct naar oplossin-

gen te zoeken als je kind met een 
probleem komt. Een luisterend oor 
bieden, laten merken dat je je kind 
snapt en dat je met hem meeleeft 
kan al zoveel goed doen!

Vind je de jeugd van tegen-
woordig erg veranderd? 
Met hun telefoongedrag, 
gameverslaving en andere 
gevaren die op de loer 
liggen?
Socrates, de Griekse filosoof uit de 
4e eeuw voor Christus benoemde 
al dat “de jeugd van tegenwoordig 
slechte manieren heeft, minachting 
heeft voor gezag en leraren tiranni-
seert.” Zorgen maken over jongeren 
lijkt iets van alle tijden!!

Ga voor meer informatie naar 
www.natasjakindertherapie.nl. n

Natasja Laarhoven
integratief kindertherapeut in Brandevoort

tekst: Mascha van Straaten

foto: Rianne van Lierop
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sale

samsam kinderschoenen enzo • Steenweg 26 • 5707 CG Helmond • 0492-520229  
• www.samsamkinderschoenen.nl • info@samsamkinderschoenen.nl

sterrenkorting

sale

samsam kinderschoenen enzo • Steenweg 26 • 5707 CG Helmond • 0492-520229  
• www.samsamkinderschoenen.nl • info@samsamkinderschoenen.nl

sterrenkorting

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

Nieuwe collectie is binnen!

 
   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!

OOK MOOI VAN SMITS&SMITS

Daarom Smits&Smits

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

smitsensmits.nl

Bij ons vindt u niet alleen raamdecoratie. Ook voor 

mooie vloeren kunt u bij ons terecht. Natuurlijk

met onze vertrouwde service en kwaliteit. 

Laat u inspireren!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!
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In juli stonden de korrels van oude 
autobanden weer volop in de 
belangstelling. Deze keer was een 
artikel in een medisch tijdschrift van 
vier hoogleraren de aanleiding. 

PAK’s en BPA
De professoren bespreken de 
risico’s van de in de korrels o.a. 
voorkomende PAK’s en BPA. Ze 
concluderen, kort gezegd: de onder-
zoeken van het RIVM en het ECHA 
‘bevatten onnauwkeurigheden en 
omissies waardoor het risico voor 
kinderen onderschat kan zijn. Het is 
dus prematuur om te concluderen 
dat spelen op kunstgras met rub-
bergranulaat voor kinderen veilig is’. 

PAK’s en BPA zijn als ‘zeer zorg-
wekkende stoffen’ geclassificeerd. 
‘PAK’s kunnen schade aan het 
DNA aanrichten en veroorzaken’ 
tumoren.. ‘er is geen volledig veilige 
dosis vast te stellen’. Ook Professor 
Kleinjans noemde dat ‘PAK’s nooit 
‘veilig’ geacht kunnen worden.

BPA ‘veroorzaakt effecten op 
gedragsontwikkeling, reproductie 

en het immuunsysteem…’. Kortom, 
geen fijne stoffen voor kinderen met 
hun snelle celdeling. Juist daarom 
bepleiten de professoren, een extra 
veiligheidsfactor bij kinderen. Het 
RIVM / ECHA hebben deze echter 
niet gehanteerd.

Ook constateren de professoren on-
der meer dat het RIVM de strengere 
norm die ze in een ander rapport 
zelf adviseert, niet toepast. Had ze 
dat wel gedaan, dan ‘waren alle 
dagelijkse blootstellingen aan rub-
bergranulaat op een kunstgrasveld 
niet meer acceptabel geweest’.

Niet acceptabel
Gemeente Helmond heeft -na druk 
van ouders en politiek- voor de 
toekomst besloten om de korrels te 
vervangen voor het Brandevoortse 
hoofdveld 1. Dat is dus pas over 
twee jaar en het vorig jaar met 
vrachtautobanden korrels ingestrooi-
de veld 2 wordt de komende jaren 
nog niet vervangen. Dit betreuren 
wij sterk. Wij roepen de gemeente 
op om eerder, het liefst meteen tot 
vervanging over te gaan!

Onze buurgemeente Mierlo-Geldrop 
doet het echter wel.

Advies 
De professoren beseffen dat spelen 
op rubbergranulaat vaak onver-
mijdelijk is. Ze vinden dat de over-
heid ouders moet aanraden ‘om 
hun kinderen zo goed mogelijk te 
beschermen’. Dit betekent ‘hand- en 
mondcontact’ met de korrels zoveel 
mogelijk vermijden en ‘na het spor-
ten de blote huiddelen en kleding zo 
snel mogelijk’ wassen. ‘De beslissing 
of sporten onder deze omstandig-
heden acceptabel is, ligt nu bij de 
ouders’. 

Gemeente aan de slag
Het mag er echter ook niet toe 
leiden dat kinderen minder sporten. 
Kortom, de professoren begrijpen 
het dilemma van ouders. Laten we 
hopen dat Gemeente Helmond 
ook tot inzicht komt en de korrels 
vervangt. Het gaat om de toekomst 
van onze kinderen. n

Rubberen korrels van kunstgras
wel degelijk een verhoogd risico voor kinderen

tekst: Auteur bekend bij de redactie

foto: Vincent Knoops
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Andreas Vorstermans volgt na de 
basisschool de opleiding brood & 
banket. Na het behalen van zijn 
diploma werkt hij in een bakkerij, 
maar vindt dit, op de lange duur, 
toch te eentonig. Dus besluit hij 
zijn studie voort te zetten en kiest 
voor een professionele opleiding 
tot kok. Ook deze opleiding rondt 
hij met succes af en werkt daarna, 
per bedrijf zo’n drie jaar, als kok in 
verschillende restaurants in Neder-
land en België. Dit doet hij zowel bij 
‘gewone-‘ als ‘sterren’-restaurants, 
tot hij uiteindelijk terecht komt bij 
Listers.

Opleidingen 
Sandra, zijn vrouw en partner in 
het beroep, loopt na het succesvol 
afronden van de koksopleiding, 
stage bij een bekend Eindhovens 
restaurant. Juist op dat moment 
werkt ook Andreas daar als de sous 
chef. Hier bloeit de liefde op en ze 
krijgen een relatie wat uiteindelijk 
leidt tot hun huwelijk. Sandra werkt 
een paar jaren als kok, maar maakt 
een switch naar de bediening. Ze 
komt tot de ontdekking dat ze in 
dit vak toch het echt menselijke 
contact mist. 

Bedrijfsovername
Na 10 jaar wordt Listers in Nue-
nen ter overname aangeboden en 
besluiten Andreas en Sandra dit 
bedrijf over te nemen. 1 januari 
2010 starten ze met deze zaak. Na 
3 maanden passen ze het restau-
rant aan naar hun eigen idee en 
krijgt het de naam Pezzaz. 
Deze Jiddische naam geeft pre-
cies weer wat ze beiden met hun 
restaurant willen uitstralen name-
lijk: Passie, Enthousiasme, Ziel en 
Zaligheid. En, toeval of niet, de 
beginletters van deze woorden zijn 
ook terug te vinden in de door hen 
gekozen naam. 

Restyling
Inmiddels loopt Pezzaz helemaal 
naar wens. Echter na 10 jaar zijn 
Andreas en Sandra van mening 
dat er teveel klassieke elementen 

in de zaak zitten. Ze vinden dat 
het tijd is voor een flinke restyling. 
Ze kiezen voor een modernere, 
strakkere stijl, maar wel met heel 
veel sfeer. De twee belangrijkste 
aanpassingen zijn de verlichting 
en de akoestiek. Dit laatste is van 
groot belang bij een druk bezet 
restaurant. Voor gasten is het heel 
prettig dat omgevingsgeluiden niet 
hoorbaar zijn. Vanwege deze resty-
ling biedt Pezzaz gasten nu een 
aantrekkelijk geprijsd (her)ope-
ningsmenu aan. Dit menu is geldig 
tot eind september. Voor de lezer 
van onze Courant geldt dit aanbod 
tot en met 12 oktober van dit jaar. 
Bij de reservering dient de klant te 
vermelden: ‘BC lezer’. Ook biedt 
Pezzaz de mogelijkheid om van de 
beschikbare, mooie wijnen een glas 
te drinken, zonder verplichte afna-
me van een fles. Voor de kinderen 
is er een leuke kinderkaart, zodat 
de ouders rustig kunnen genieten 
van hun avondje uit. 

Vooruitblik
Andreas en Sandra willen met de 
tijd mee blijven gaan. Zij willen hun 
kookcultuur (puur en eerlijk) en de 
stijl en uitstraling van het restaurant 
voortdurend vernieuwen. Beiden 
vinden het belangrijk dat er zowel in 
het restaurant als in de keuken een 
prettige sfeer heerst. Zij merken dat 
hun medewerkers dit waarderen. 
Zij zijn al jaren bij hen in dienst en 
willen dat ook blijven. 

Pezzaz is goed te bereiken via de 
website www.restaurantpezzaz.nl n

Restaurant Pezzaz
eerlijk, puur en ongedwongen!

tekst: Marga Dobma

foto: Vincent Knoops
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Gazelle e-bikes worden maximaal getest, 
zodat jij het maximale uit je kilometers kunt halen.
Nu de seizoenswissel eraan komt bieden wij  de speciaal voor u ingekochte laatste 2019 
modellen extra scherp aan met het vertrouwde advies, de servicekaart en onze kwaliteit. 
E-bikes, Stadsfietsen, Trekkingfietsen, Life-Style fietsen

www.triafietsen.nl/lieshout

Seizoensopruiming Gazelle
collectie 2019, scherpe prijzen!

TRIA Fietsen Lieshout 
Papenhoef 21
5737 BS Lieshout
0499 - 42 53 60 
Openingstijden Lieshout

Maandag 13.00 - 20.00 uur
Di. t/m Vr.  9.00 - 20.00 uur
Zaterdag   9.00 - 17.00  uur

Nu tot25% korting 
Gazelle Bosch  E-bikes vanaf € 1749,- OP = OP

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

VOOR AL UW HOUTEN VLOEREN

WWW.SCHEPERSPARKET.nl

WWW.SCHEPERSPARKET.NL

Voor meer informatie:

info@schepersparket.nl of www.schepersparket.nl

Laan door de Veste 126 | 5708 ZZ  Helmond

Telefoon: 06 53 77 92 53

Gitaarles in Brandevoort

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

www.ericvanoss.nl
Raaphoeve 3, 5708 SM Helmond – 0492-550190
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Op zaterdagavond 19 oktober om 
20:00 uur zullen in ‘t BrandPunt 
3 deelnemers strijden om de titel 
‘Maestro Brandevoort’. De deelne-
mers zijn Joris Dekker (directeur 
OBS Brandevoort), Jet Uijen (ei-
genaresse Boutique4more Brande-
voort) en Mark Sanders (prins CV 
de Brandeliers).

Inmiddels hebben ze de partituren 
en de dirigeerstokjes ontvangen en 
zullen ze in september onder leiding 
van dirigent Tim Verstegen van Mu-

ziekvereniging Unitas klaargestoomd 
worden om op 19 oktober ieder een 
tweetal muziekstukken te dirige-
ren bij Muziekvereniging Unitas. 
Zij zullen beoordeeld worden door 
een vakkundige en publieksjury. De 
winnaar van Maestro Mierlo-Hout 
zal ook nog een keer een optreden 
mogen geven tijdens het kerstcon-
cert van Unitas op 26 december.
Kaarten voor 19 oktober zijn te koop 
via ticketshop Brandevoort (www.
brandevoortinactie.nl/ticketshop)
Een week eerder, op 12 oktober, 

zullen in Wijkhuis de Geseldonk 
3 deelnemers strijden om de titel 
‘Maestro Mierlo-Hout’. Hier zijn de 
deelnemers Petra van de Bosch 
(directeur Kindcentrum Hart in 
’t Hout), Cor van Rijsingen (voorzit-
ter OVMH en Erekluppel bij CV de 
Houtse Kluppels) en Tim Kuijpers 
(beheerder wijkhuis de Geseldonk). 
Kaarten hiervoor zijn te koop via 
www.helmondticket.nl. n

Wie wordt Maestro 
Brandevoort?

tekst en foto’s: Marc Kerkhof
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Wie is Demi
Demi is een jonge vrouw van 19 
jaar met een enorm talent voor 
sprinten op korte afstanden. Ze 
woont samen met haar vader, moe-
der, broer en hond in De Hoeves. 
Aan tafel zit een getrainde, spran-
kelende dame die enorm enthousi-
ast is over hetgeen ze gepresteerd 
heeft in haar leven en de doelen 
die ze op langere termijn voor ogen 
heeft. In Brandevoort heeft ze haar 
lagere schooltijd doorgebracht op 
de OBS, haar middelbare schooltijd 
op Het Knippenbergcollege.
 
Op niveau
Demi speelde al vanaf de jongste 
jeugd hockey bij HC Helmond. Ze 
blonk op het veld met name uit 
door haar snelheid. Haar team-
manager had al vaker gezegd dat ze 
eigenlijk een keer op de atletiekbaan 
moest kijken hoe snel ze was. Vaak 
werd door tegenstanders gevraagd 
wie toch dat snelle meisje was. 
Uiteindelijk heeft Demi op haar 15e 
in de zomervakantie van 2015 bij 
HAC gevraagd of ze een keer mee 
mocht trainen. Dat ging erg goed en 
ze eindigde als eerste bij de meis-
jes van haar leeftijd. Daarna heeft 
ze Eindhoven Atletiek benaderd of 
ze daar een keer mee mocht doen. 
Ook daar bleek dat ze toch wel erg 
snel was Demi enorm enthousiast 
over het sprinten. Na de vakantie 
begon het hockeyseizoen weer en 
toen heeft ze van de hockeyclub 
toestemming gekregen om 1x per 
week een hockeytraining over te 
slaan en bij Eindhoven Atletiek te 
trainen. In het begin is Demi vooral 
gaan proberen of het lopen bij haar 
zou passen en op welke afstanden. 
Al snel bleek ze echt aanleg te heb-
ben voor de korte afstanden.
 
In 2016 staat ze met 40 anderen 
in de finale van de Nederlandse 
Kampioenschappen indoor.
Ze was helemaal nieuw in de sport 
en dat zorgde voor de nodige 
zenuwen. Het was voor haar een 
fantastische ervaring om in het 
Omnisport in Apeldoorn mee te 
doen. Tot ieders verbazing werd ze, 
met nauwelijks ervaring, 8e in de 
finale. In de zomer van datzelfde 
jaar werd ze 3e bij het NK outdoor 

op de 100 meter.
Het werd wel duidelijk dat er nu 
een keuze gemaakt moest wor-
den tussen hockey en atletiek. 
Het was een lastige keuze om het 
team waar ze al jaren mee op het 
veld stond te verlaten voor een 
individuele sport. Toch heeft Demi 
ervoor gekozen om verder te gaan 
met sprinten. Ze werd vanaf toen 
getraind door Erwin Mortier en 
verbeterde ze snel.
In 2017 werd Demi 3e op de 60 
meter indoor.
 
Ondersteuning
Hardlopen heeft ze niet van een 
vreemde. Opa Ad van den Wilden-
berg was op een haar na aanwezig 
op de Olympische Spelen van 1956 
op de 800 en 1500 meter. Demi 
traint 7 keer per week, waarvan 1 
keer per week op Papendal. Dus 
ook haar sociale leven, afspreken 
met vriendinnen, schiet er vaak bij 
in. Een grote groep vriendinnen zat 
al bij haar op de basisschool en die 
band blijft toch heel close.
Het is belangrijk dat ze op haar 
eten let, met name in het wedstrijd-
seizoen. Ze moet goed opletten wat 
en wanneer ze eet. Bijvoorbeeld 
trainingen moet ze daaar geen last 
van krijgen. Toen Demi jonger was 
hebben haar ouders geholpen met 
voeding en rusttijden. Inmiddels is 
dit haar eigen verantwoordelijkheid.
Demi wordt voor haar voedings-
supplementen gesponsord, net 
als voor haar sportkleding. Dat is 
enorm fijn, want naast school en 
trainen blijft er geen tijd over voor 
een baantje.
 
ADHD
Demi vertelt dat de ADHD die ze 
heeft haar helpt om een hyperfocus 
te hebben op hetgeen ze wil berei-
ken. De hoeveelheid energie die ze 
heeft, kan ze kanaliseren om mooie 
prestaties neer te zetten.
Haar ouders, broertje Ramon en 
vriend Niels zijn enorm trots op 
Demi en ondersteunen haar daar 
waar mogelijk. Zij weten haar als 
geen ander op te vangen als ze moe 
is van het trainen of terneergesla-
gen als een prestatie wat is tegen 
gevallen. Haar ouders hebben haar 
overal heen gebracht en onder-

steund in hetgeen ze wilde bereiken. 
Zij hebben altijd de insteek gehad 
dat zolang Demi er plezier in had, zij 
haar blijven steunen. Ze is hen daar 
erg dankbaar voor. Vooral, omdat 
haar ouders een eigen rijschool 
hebben die veel tijd en aandacht 
vraagt. Haar broer Ramon heeft er 
ook nooit een probleem van ge-
maakt dat de atletiek-carrière van 
Demi veel tijd en aandacht vraagt 
waardoor het er voor hem wel eens 
bij in schoot. Demi vindt dat ze met 
hem als broer erg geboft heeft en ze 
kan zich geen betere broer wensen. 
Haar vriend Niels voetbalt zelf ook 
op niveau en hij begrijpt als geen 
ander dat de sport voor gaat en dat 
leuke dingen samen er wel eens bij 
in schieten, omdat de sport veel tijd 
en energie vraagt.
 
Wat is je toekomstdroom?
Demi is zo serieus in hetgeen ze 
wil bereiken dat ze naar de Johan 
Cruijfacademy in Tilburg gaat. Hier 
volgt ze de HBO-opleiding voor
commerciële economie in 4 jaar, 
maar de sport gaat wel altijd 
voor. Het is een droom om met 
de sport later haar inkomen te 
verdienen. Het is erg belangrijk om 
een gedegen opleiding te hebben 
om op terug te vallen. Haar doel 
is meedoen aan de Olympische 
Spelen van 2024. Als ze dat vertelt 
straalt Demi aan alle kanten. Hier 
gaat ze voor de volle 100% voor!
Daarvoor hoopt ze haar opleiding 
met succes af te ronden en mooie 
prestaties neer te zetten op EK’s en 
WK’s.
Inmiddels is Demi al 1 maal indoor 
en 2 maal outdoor Nederlands 
Kampioen geworden en heeft ze 
in 2017 meegedaan met het EK in 
Grosseto. In juli jl. heeft Demi deel-
genomen aan het EK in Zweden 
voor atleten onder de 20. Zowel 
op de 100 meter individueel als op 
de 4 x 100 meter estafette. Helaas 
heeft ze de finale indivueel niet 
weten te behalen maar wel met het 
estafette team de zilveren medaille.
 
We gaan zeker nog veel horen van 
deze dame uit ons Brandevoort! nw

Topper Demi

tekst: Emmely Plas

foto: Vincent Knoops
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Nationaal hoogspanningsnetwerk*
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Grens regionale energiestrategie

Hoogspanningsverbinding 450kV

Bestaande grootschalige windparken op zee

Windpark

Nationale buisleidingennetwerk

Indicatief tracé

Buisleidingenstrook

Hoogspanningsverbinding 220kV 

Hoogspanningsverbinding 150kV

Hoogspanningsverbinding 110kV

Kabels van windparken op zee naar aanlandpunten

Aangewezen grootschalige windenergiegebieden op zee

Aangewezen grootschalige windenergiegebieden op land

Windenergiegebied routekaart 2023

Windenergiegebied routekaart 2030

Overig aangewezen windenergiegebied

Kansrijk gebied voor grootschalige windenergie

Bronnen: TenneT, Structuurvisie Buisleidingen, Routekaart windenergie
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*Nationaal hoogspanningsnetwerk is inclusief onherroepelijke uitbreidingsplannen
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Bestaand windenergiegebied
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Buizentracé
We zullen tegengas moeten blijven geven!

In de vorige Brandevoorter Courant werd geschreven dat de aanleg van chemiebuizen 
nu definitief van de baan lijkt te zijn. Er is namelijk met grote meerderheid een motie 

aangenomen in de Tweede Kamer waarin gevraagd is om dit onnodige extra buizentracé 
via Brandevoort te schrappen. De minister moest hierop nog wel reageren. 

Dat wil zeggen aangeven hoe ze deze motie zou gaan uitvoeren. 

Antwoord van de minister
Inmiddels is het antwoord van 
de minister binnen. Ze geeft een 
ingewikkeld antwoord op de sim-
pele vraag om het tracé te schrap-
pen. Het komt erop neer dat de 
procedure om het indicatieve tracé 
te schrappen voor het ministerie 
van BZK te complex is om op korte 
termijn uit te voeren. Om die reden 
krijgt het tracé de aantekening dat 
het geen status heeft en er geen 
buisleidingen aangelegd kunnen 
worden op die plaats. De gronden 
zijn gelijk gesteld aan elke andere 
grond in Nederland. Bebouwing is 
dus weer toegestaan op de plek 
van de indicatieve buizen. In de 
praktijk komt het erop neer dat de 
minister een aantekening gaat zet-
ten bij RuimtelijkePlannen.nl dat er 
geen buizen gelegd kunnen worden 
op dit indicatieve tracé. De brief van 
de minister staat online op onze 
website: www.buizenbrandevoort.nl

Dit klinkt goed. Maar in dezelfde 
brief staat ook dat er in de toe-
komst nog steeds buisleidingen 
voor gevaarlijke stoffen nodig zijn 
voor het Nationale Programma 
Energiesystemen; De energietran-

sitie. En hierbij is een verbinding 
tussen Rotterdam, het Ruhrgebied 
en Chemelot belangrijk. We hebben 
kunnen zien in de uitzending van 
De Monitor dat Robert Claessen 
(directeur van Chemelot Limburg) 
de route via Helmond erg belangrijk 
vindt voor de energietransitie. 

Nieuw plan NOVI
Inmiddels is er een nieuw plan 
(ontwerp-NOVI) gepresenteerd 
met betrekking tot de energie-
transitie. In dit plan komen ook 
de routes voor buisleidingen aan 
bod. En wat schetst onze verba-
zing; het indicatieve buisleidin-
gentracé via Helmond staat nog 
steeds op de kaart. We krijgen 
sterk de indruk dat het bedrijfsle-
ven samen met het ministerie de 
route via Helmond, ondanks de 
aangenomen motie, in stand wil 
houden. Volgens het ministerie zal 
de uitvoering van de motie waar-
schijnlijk eind september zichtbaar 
zijn op de website van Ruimtelijke 
Plannen. We hopen dat bij het 
indicatieve buisleidingentracé de 
aantekening wordt geplaatst dat de 
buizen geen status hebben, nu en 
in de toekomst.

Actie
Wij gaan hierop actie onderne-
men en gebruik maken van de 
inspraaktermijn om het extra tracé 
van deze kaart te krijgen. De motie 
om de buisleidingen via Helmond 
te schrappen is met een grote 
kamermeerderheid aangenomen. 
Het tracé is enkel ten gunste van 
de Chemelot-bedrijven en is totaal 
overbodig. Er is al een route via 
regio Venlo vastgesteld waarin al 
buizen liggen en nog voldoende 
ruimte is voor nieuwe buisleidingen. 
Een nieuwe extra route door een 
dichtbevolkt gebied zoals Brande-
voort blijft een slecht plan. Het is 
daarom belangrijk om, samen met 
de gemeente en provincie, druk te 
blijven uitoefenen op het ministerie 
zodat de motie goed wordt uitge-
voerd en de route definitief wordt 
geschrapt uit de kaart. n

tekst: Werkgroep Buizen Brandevoort

foto: Rapport Ontwerp Nationale 
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10 Jaar Mondomijn

Met 5 kinderen startte Mondomijn 10 jaar geleden in Brandevoort. 
Inmiddels telt dit kindcentrum 450 kinderen en heeft in Brandevoort sinds 2018 

een tweede vestiging Kindcentrum Mondorijk.
Wat is er zo bijzonder aan dit Kindcentrum dat tal van prijzen won voor innovatief 

onderwijs en al een aantal jaren het predicaat excellente school mag dragen 
van de onderwijsinspectie? We nemen u mee in een kijkje achter de schermen.

Mondomijn/Mondorijk: ‘Het 
gemiddelde kind bestaat niet’
De ontwikkeling van dit kindcen-
trum is begonnen bij de vraag 
wat kinderen echt nodig hebben, 
aldus Joke Tillemans, directeur 
van Mondomijn en Mondorijk. We 
zien de wereld om ons heen in een 
enorm tempo veranderen, terwijl 
we het onderwijs nog hetzelfde 
organiseren als 50 jaar geleden. 
Want waarom hebben we 6 weken 
schoolvakantie? Waarom meten 
we alle kinderen langs dezelfde 
lat? Waarom zijn we zo gericht op 
kinderen leren stil zitten en stil zijn, 
terwijl communicatie en samenwer-
ken in deze tijd zo van belang is?

Met al deze vragen en meer is 
Mondomijn op zoek gegaan naar 
antwoorden. Veel gesprekken met 
ouders en kinderen benadrukten 
de vraag of het niet anders kon. Til-
lemans: “Het onderwijs lijkt gericht 
op het gemiddelde kind, maar wat 
als het gemiddelde kind helemaal 
niet bestaat? Samen met weten-
schap en bedrijfsleven zijn we gaan 
uitzoeken wat echt werkt. En dat 
leidde tot een hele nieuwe aanpak”. 

Gepersonaliseerd leren
Bij Mondomijn namen ze afscheid 
van klassen met een gemiddeld 
lesprogramma. Voor ieder kind 
wordt een programma op maat ge-
maakt. Met aanbod van rekenen tot 
kunst, van logopedie tot gitaarles. 
In dit persoonlijke plan spreekt de 
school samen met het kind en de 
ouders leerdoelen af. Samen kijken 
leerkrachten goed naar de wijze 
waarop een kind leert. Voor het ene 
kind betekent dat meer bewegen, 
voor een ander kind extra reken-

aanbod. Met voldoende ondersteu-
ning waar nodig en een focus op 
talenten.
“Bij het opstellen van een persoon-
lijk ontwikkelplan starten we altijd 
met de vraag: ‘Wat heeft dit kind 
nodig?’. Daarin denken we zoveel 
mogelijk buiten de bestaande 
kaders: topsport combineren met 
onderwijs, om half 5 je rekenin-
structie plannen, warm eten in 
onze kookstudio, een extra vreem-
de taal leren. Bij Mondomijn kan 
het allemaal.”

Opmerkelijk
52 weken per jaar open van 7.30 tot 
18.30 uur. Ouders kunnen flexibel 
vakanties plannen. Ieder kind heeft 
een eigen gepersonaliseerd ontwik-
kelplan. Onderwijs, kinderopvang 
en zorg onder 1 dak vanuit 1 team. 
Voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

It takes a village to raise a 
child
De onderwijsinspectie geeft Mon-
domijn al vier jaar op rij het label 
‘Excellent’. Ze zijn benoemd tot 
Ashoka Changemaker school en 
uit binnen- en buitenland komen 
professionals een bezoek. Wat is de 
succesfactor? 

Tillemans: “Het succes zit ongetwij-
feld in de kracht van ‘samen’, niet 
één leerkracht volgt de ontwikkeling 
van een kind, maar een team van 
specialisten. Daarnaast hebben we 
door de intensieve samenwerking 
met bedrijfsleven en wetenschap 
toegang tot enorm veel onderzoek 
en denkkracht, die maken dat wij 
zelf ook voortdurend blijven leren 
en ontwikkelen. De kracht van 
samen zit in de samenwerking met 

ouders, tenslotte kent niemand 
het kind zo goed als de ouder. We 
doen het echt samen!

En nu feest!
In september bestaat Mondomijn 
10 jaar en Mondorijk 1 jaar! Reden 
voor een feestje. Op 25 september 
gaat de vlag uit en verandert het 
terrein van Mondomijn in een klein 
festival. In de ochtend zal Andre 
Kuijpers alle kinderen en ouders 
meenemen in zijn theatervoorstel-
ling. Passend bij de betekenis van 
Mondomijn: ‘Mijn plekje op de 
wereld’.

“We zijn meer dan trots op deze 
mijlpaal! We hopen nog heel veel 
kinderen te verwelkomen en te 
helpen hun stappen te zetten naar 
een leven vol talent, passie en 
geluk”
Meer info: www.mondomijn.nl en 
www.mondorijk.nl n

tekst: Joke Tillemans

foto; Rianne van Lierop
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jeugdproblematiek. Na de crisis werd 
het op dat gebied een stuk rustiger 
en kon de aandacht naar andere 
zaken. Een prettige wijk om als wijk-
agent te werken, veel enthousiaste 
mensen die meerdere evenementen 
elk jaar weer mogelijk maken. Na 
ruim 40 jaar in uniform ‘buiten’ ge-

werkt te hebben ben ik nu werkzaam 
bij het Coördinatiepunt Operationeel 
Politiewerk. Ik bedank de vele men-
sen waarmee ik prettig heb samen-
gewerkt en denk terug aan een fi jne 
tijd in het mooie Brandevoort.

Roy neemt het stokje over 
van Patrick en Rob

Roy Mudde is de nieuwe 
wijkagent
Ik ben Roy Mudde (leeftijd onbe-
kend, gewicht variabel) en vanaf 
7 september de nieuwe wijkagent 
van Brandevoort. Na ruim 10 jaar 
in Eindhoven is het tijd voor een 
nieuwe uitdaging. Naast mijn werk 
hou ik ervan om met mijn gezin en 
vrienden te zijn en ben ik altijd op 
zoek naar de lekkerste restaurantjes 
(zie regel 1 ;-)).
Brandevoort is een jonge, frisse wijk 
die volop in ontwikkeling is en ik 
hoop dat ik daaraan een bijdrage 
mag leveren. Als wijkagent hecht ik 
veel waarde aan veiligheid, leef-
baarheid en woongenot. Ik richt me 
vooral op de aanpak van soci-
ale problemen, het tegengaan van 
criminaliteit en zaken als overlast, 
milieu en verkeer. Ik sta in direct 
contact met verschillende instan-
ties en samen streven wij ernaar 
om zaken aan te pakken nog vóór 
het een probleem wordt. U bent als 
wijkbewoner onze oren en ogen in 
de buurt en bent goed op de hoogte 
van wat er zoal speelt. Ik kom dan 
ook graag met u in contact en sta 
altijd open voor een gesprek. Spreek 
mij dus gerust aan als u mij in de 
wijk ziet.

U kunt mij bereiken via het Insta-
gram account “wijkagent_roy”. Ik 
ben erg laagdrempelig. Dus voelt u 
zich vrij om mij te volgen, vragen te 
stellen of een berichtje te sturen. 
Voor meldingen kunt u het beste het 
contactformulier invullen op 
www.politie.nl/mijnbuurt of bellen 
met het algemene politienummer 
(0900-8844) of 112 bij spoed.
Ik kijk uit naar een prettige samen-
werking en hoop u snel in de wijk
te zien!

Rob Jansen op de Haar 
neemt afscheid
Ik ben 7 jaar als wijkagent werkzaam 
geweest in de wijk Brandevoort. 
Mede door de crisis waren Patrick 
en ik druk met onder andere (vecht)
scheidingen, hennepkweek en 

Nieuwe wijkagent
voor Brandevoort
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Patrick de Vogel neemt 
afscheid
Na ruim 8 jaar als wijkagent van jul-
lie wijk Brandevoort, is de tijd aange-
broken om het spreekwoordelijke 
stokje over te dragen aan collega 
Roy Mudde. Ik ga binnen de poli-
tieorganisatie een nieuwe uitdaging 
aan, namelijk als coördinator van 
een vitaal-team. 

Ik kijk terug op een mooie samen-
werking met collega Rob en daar-
voor met collega Patricia van Dijk. 
De wijk Brandevoort is vanaf mijn 
eerste kennismaking altijd volop 
in ontwikkeling geweest. Ik ben 
oprecht blij dat ik daar samen met 
een prachtig netwerk van profes-
sionals en betrokken bewoners mijn 
steentje aan heb mogen bijdragen. 

Mijn dank gaat dan ook uit naar alle 
fantastische mensen die hier een rol 
in hebben gespeeld. Ik wens de wijk 
Brandevoort een prettige samen-
werking toe met Roy. Onthoud dat 
jullie de oren en de ogen van jullie 
wijk zijn en dat verbinding met de 
wijkagent belangrijk is om sociale 
problematiek, criminaliteit en over-
last aan te pakken. n

tekst: Roy Mudde, Patrick Vogel

foto: Vincent Knoops

Van links naar rechts: Roy Mudde,

Rob Jansen op de Haar, Patrick de Vogel
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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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Eerst bouwen, dan zaaien en 
oogsten 
Het officiële startschot van de 
werkzaamheden was op 16 maart jl. 
tijdens de NL Doet Dag. Sindsdien 
is er hard gewerkt aan de tuin. Er 
kwam een pad vol boomschors, 
houten palen en gaas rondom de 
tuin en de kas werd weer opge-
bouwd. Na het bouwen kwam er 
tijd voor het zaaien en planten van 
groenten, bloemen en kruiden. Na 
7 maanden is er niets meer zicht-
baar van het natte weiland, Het is 
een echte tuin geworden met alles 
erop en eraan: groenten, aardappe-
len, een kas, bloemenborders, een 
speelhoek, een blotevoetenpad en 
een kruidentuin. 

Open Dag 
Hoog tijd om de tuin aan buurtbe-
woners te laten zien. Op zondag 8 
september was de Open Dag. Voor 
de 6e keer nam Buurttuin Bran-
devoort deel aan de Open Tuinen 
Route in samenwerking met Groei 

en Bloei Helmond. Nu voor de eer-
ste keer op de nieuwe stek aan de 
Markesingel in Helmond. 
Het werd een drukbezochte dag, 
waarop ruim 100 bezoekers de 
geuren en kleuren van de Buurttuin 
bewonderden. Uitleg over de tuin 
en rondleidingen in de kruidentuin. 
Het verhaal achter de groenbemes-
ters en een vraag hoe die ene gele 
bloem ook weer heette. Wortels 
herkennen was voor de meesten 
een makkie, maar bij de pastinaak 
werd het moeilijker. Bloemen die je 
echt kan eten, bestaan die en waar 
vinden we die? Kinderen waagden 
zich op het blotevoetenpad, al 
gingen alleen de echte durfallen ook 
op blote voeten. In de speelhoek 
werd door Scouting Brandevoort de 
bonentipi veroverd door het plaat-
sen van hun vlag. 
Al met al een mooie dag vol en-
thousiaste reacties, waarop we veel 
buurtbewoners mochten begroeten 
op onze nieuwe stek. 

Met of zonder groene vingers
De Buurttuin is een plek voor en 
door Brandevoorters. Een plek om 
elkaar te ontmoeten en samen te 
tuinieren. Op vaste werkochtenden 
tuinieren vrijwilligers in de tuin. 
Samen buurten en wroeten in de 
aarde. Groene vingers mag maar 
hoeft niet. We tuinieren gezamenlijk 
en hulp is alom aanwezig. Tussen-
door is een gezamenlijke pauze en 
is er tijd voor koffie, koek en klets. 
Aan het einde van de werkochtend 
oogsten we. De oogst verdelen we 
onder de vrijwilligers. Niets lekkerder 
dan rode biet of wortel die je zelf 
hebt gezaaid en verzorgd. Ook iets 
voor jou?

Van harte welkom! 
Wij zijn er iedere donderdag- en 
zaterdagochtend van 09.30 tot 12.30 
uur.
Kom kijken en kennismaken! n

Van nat weiland naar Buurttuin
Buurttuin Brandevoort op een nieuwe stek aan de Markesingel 

tekst: Ellen Louwers

foto: Rianne van Lierop

Sinds begin van dit jaar heeft Buurttuin Brandevoort een nieuwe stek. Een weiland vol plassen, 
dat in de verste verte niet leek op een tuin. Enthousiast en vol goede moed, vergezeld

van tekeningen en heel veel ideeën gingen de tuinierders aan de slag.
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Voetbal en wielrennen
Ruud woont samen met zijn 2 
zoontjes, Jelte (11) en Sven (12) in 
de Schutsboom. Hij is een sportieve 
workaholic. “Ik heb vroeger veel 
gevoetbald en een trainingscursus 
gevolgd. Nu beleef ik veel lol aan 
het trainen van twee elftallen bij SV 
Brandevoort. Twee keer per week 
trainen en zaterdag de wedstrijd. 
Het is een genot om de kinderen 
te zien ontwikkelen”, aldus Ruud. 
Als hij tijd over heeft, gaat hij graag 
spinnen en wielrennen. Onlangs 
heeft hij met collega’s van kantoor 
de Mont Ventoux beklommen voor 
het KWF. “Dat was lang en stijl”, 
puft Ruud nog na.

Makelaardij is een mooi vak 
Op het makelaarskantoor werken 
in totaal 12 mensen, waarvan 9 in 
Helmond en 3 in Gemert. Het kan-
toor richt zich op bestaande bouw, 
nieuwbouw en de zakelijke markt.
Ruud: “Makelaardij is een mooi vak. 
Wij helpen mensen bij de verkoop 
van hun grootste bezit. Ook als ze in 
moeilijke tijden zitten. Bijvoorbeeld 
als schuldeiser hun huis willen vij-
len, proberen wij dat te voorkomen 
door het te verkopen. Voor de klant 
is dat vaak veel beter.”

Meer seniorenwoningen
Brandevoort is samen met Mierlo-
Hout, het werkgebied van Ruud. 
Hij is trots op de mooie wijk. “Het 
heeft alles wat je nodig hebt. Van 
kinderopvang tot uitgebreide moge-
lijkheden om te studeren/sporten/
winkelen; allemaal dichtbij. Als je 
er eenmaal woont, ga je niet meer 
weg”, aldus Ruud. Dat geldt niet 
alleen voor hem en zijn gezin, maar 
ook voor vele ander wijkgenoten. 
Ruud verkoopt 60% van de huizen 
in Brandevoort aan Brandevoorters. 
Wel ziet hij graag meer seniorenwo-
ningen en appartementen, zodat 
mensen nog langer in Brandevoort 
kunnen blijven wonen.

Kan altijd bellen
Bij Ruud gaat het eigenlijk vaak 
over huizen. Niet alleen op het 
werk, maar ook daarbuiten. Tijdens 
boodschappen doen, of bij de voet-
balclub spreken mensen mij aan en 
hebben het graag over hun grootste 
bezit.” Ruud vervolgt, “Klanten kun-
nen mij altijd bellen, s’ avonds, in 
het weekend, zelfs als ik op vakantie 
ben. De klanten vinden dat pret-
tig. Ik herinner mij nog een leuke 
verkoop. Het was kerstavond en ik 
ontving een bod op een huis. Voor 

onze klant was dit een buitenkans. 
Ik heb gelijk contact opgenomen, ze 
waren op vakantie. Diezelfde avond 
hebben we het huis kunnen verko-
pen. Wat een prachtige kerstavond!”

Meer informatie over de werkplek 
van Ruud is te vinden op: 
www.woonplezier.nl n

Sportieve workaholic

Ruud Hesen

tekst: Marc Dekkers

foto: Vincent Knoops

Als ik zeg, woont al 20 jaar in Brandevoort, traint twee voetbalelftallen, houdt van wielrennen, 
wilde ooit advocaat worden, maar is al 22 jaar makelaar/taxateur en met zijn kantoor 

hoofdsponsor van SV Brandevoort. Dan weet menigeen in Brandevoort over wie ik het heb. 
Ik ben op bezoek bij Ruud Hesen, mede-eigenaar van Broeckx Makelaars in Helmond.
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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 €2699 VOOR €2449 

BUDGETFIETSEN                            
VERKOOP - ONDERHOUD - REPARATIE 

Fietsen gratis rijklaar afgeleverd en incl. 1ste onderhoudsbeurt 

NIEUW: VANAF NU BIEDEN WIJ DE MOGELIJKHEID FIETSEN TE LEASEN ! 
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Dacht u na het behalen van het A 
en B diploma dat het daar stopte? 
Dat het gedaan was met de water-
pret en dat uw kind voortaan alleen 
nog op vakantie of in de badkuip 
kon genieten van een plons in het 
water? Dat hoeft echt niet zo te zijn! 

Houdt uw kind van zwemmen en 
wil het, in kleine groepen, zonder 
prestatiedruk en mét veel plezier 
oefenen voor een volgend zwemdi-
ploma? Dan is de afdeling recreatief 
zeker een optie! Er wordt geoefend 
in een groepje van maximaal acht 

kinderen om de zwemtechnieken en 
conditie te verbeteren. Uiteindelijk 
zal het nóg meer zwemdiploma’s 
behalen! Er zijn er namelijk, na 
het ABC diploma nog veel meer 
te verkrijgen! Zo kan uw kind, na 
zwemvaardigheid 3, ook nog deelne-
men aan stickerzwemmen, waarbij 
in korte blokken allerlei takken van 
sport aan bod komen zoals survi-
valzwemmen, wereldzwemslagen, 
waterpolo en snorkelen. Hoewel 
wij natuurlijk de technieken willen 
verbeteren, staat plezier bij ons altijd 
voorop. Wie durft er bijvoorbeeld 

mee te doen met een van onze 
bommetjeswedstrijden of onze club-
kampioenschappen? 

Net zo enthousiast als wij om een 
duik te nemen? Kijk dan eens op 
onze website (www.zpvnuenen.nl/
recreatief). n

Z&PV Nuenen recreatief 
zoekt waterratjes!

tekst en foto: Susan Teijken

Terwijl u op vakantie in de zon aan het genieten bent van een heerlijke duik in het zwembad, 
vraagt u zich wellicht af of dat nou écht alleen op vakantie mogelijk is. Zeker niet! 

Bij Z&PV Nuenen kunt u het hele jaar door terecht!
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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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In onze wijk is al lange tijd de Stich-
ting Brandevoort in Actie (SBiA) 
werkzaam. Zij zorgt ervoor dat een 
aantal activiteiten in de wijk door-
gang kan vinden en betaalbaar is. 
Vanuit deze stichting is lang achter 
de schermen door vrijwilligers ge-
werkt aan Ticketshop Brandevoort 
in Actie; een online ticketshop 
waar mensen gemakkelijk kaartjes 
kunnen kopen voor evenementen 
en activiteiten in de wijk. Normaal 
moesten de verschillende groe-

peringen in de wijk zelf kaartjes 
maken, laten afdrukken, een plek 
vinden of handige manier beden-
ken om deze te verkopen. 
In het digitale tijdperk waar we alles 
met een paar klikjes in onze inbox 
hebben kan dat nu ook voor het 
aankomende Discofeest in novem-
ber in het wijkhuis. Stichting Bran-
devoort in Actie is al in gesprek met  
andere partijen uit de wijk om ook 
hun activiteiten voortaan via de tic-
ketshop te laten verlopen. Op deze 

manier is het organiseren van leuke 
dingen in de wijk veel gemakkelijker. 

www.brandevoortinactie.nl/ticket-
shop/ . n

Ticketshop
in actie voor Brandevoort

tekst: Jody Hoekstra
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Frits Spierings
Frits omschrijft zichzelf kort en 
krachtig; “Ik ben duidelijk in wat ik 
vind en in wat ik bedoel. Ik luister 
en help mensen met advies.” Lieke 
omschrijft haar vader als een man 
die goed is in contact leggen met 
mensen, een echte dienstverlener. 
Hij wil oprecht anderen helpen en 
daarom past het vak zo goed bij 
Frits. Hij heeft aandacht voor details, 
maar kan tevens goed doorpakken 
zodat alles goed geregeld wordt.
Frits is brandweerman geweest en 
hij vergelijkt dit vak met wat hij toen 
ervaren heeft. Bij een huisbrand is er 
sprake van paniek, als ik kom bij een 
overlijden dan staat het huis eigen-
lijk ook in brand.

Lieke Spierings
Lieke Spierings is in 2004 komen 
werken in het bedrijf van haar vader. 
Lieke wilde nooit werken in het be-
drijf van haar ouders, ze studeerde 
SPH, maar zoals wel vaker, het leven 
overkomt je terwijl je andere plan-
nen maakt. Frits nodigde haar op 
haar 21e uit om een uitvaart samen 
met hem te begeleiden om te zien 
wat het werk inhield. En ze was 
verkocht.
Ze vindt het heel bijzonder om zo 
met haar vader samen te mogen 
werken. Ze heeft enorm veel geleerd 
van Frits en doet dat nog steeds 
iedere dag, maar ze doet het uitein-
delijk toch op de manier die bij haar 
past.
Lieke is goed in sfeer proeven, aan-
voelen wat er nodig is en tussen de 
regels door te luisteren, vooral naar 
de dingen die niet gezegd worden, 
maar juist vaak zo intens aanwezig 
zijn. Ze probeert vooral de regie bij 
de mensen te laten daar waar mo-
gelijk en leiding te nemen daar waar 

nodig. Elke uitvaart is persoonlijk 
en je moet per keer aftasten wat de 
wensen zijn.

Toekomst uitvaart Frits Spie-
rings
Frits en Lieke willen kwaliteit blijven 
leveren zoals ze nu doen, oprechte 
aandacht is ook vandaag de dag 
nog steeds een belangrijk aspect. 
Ze willen de steun blijven geven, 
de schouder zijn waarop je mag 
leunen.
Frits en Lieke blijven de koers varen 
zoals ze dat al 15 jaar samen doen; 
Frits doet de logistiek, Lieke de 
inhoud in de vorm van de diensten 
begeleiden en de verzorging van de 
overledene. Het 24-uurs rouwcen-
trum biedt daarvoor de mogelijkhe-
den. Mensen kunnen daar via een 
elektronische sleutel dag en nacht 
terecht in de rouwkamer. Omdat 
afscheid nemen niet aan uur en tijd 
gebonden hoeft te zijn.

Lieke over Frits
Lieke vindt het mooi om te zien 
hoe Frits zijn werk doet, met zoveel 
toewijding. En hij blijft er met een 
frisse blik naar kijken, dat is knap na 
zoveel jaar. Frits denkt in oplossin-
gen, niet in problemen. Lieke noemt 
hem wel eens grappend Mcgyver.
Frits kent ogenschijnlijk geen stress, 
als je hem ziet voel je: het komt 
goed. Al staat het altaar in de brand, 
hij blijft rustig. (Frits heeft letterlijk 
een altaarbrand geblust met een 
emmer wijwater.)

Frits over Lieke
Lieke snapt het. Ze is empathisch, 
heeft oog voor de wensen van de 
mensen, is erg goed in het maken 
van een monumentje voor de over-
ledene middels een hele persoonlij-

ke dienst. Ze kent het verhaal van de 
overledene en diens omgeving echt.
Frits maakt dit duidelijk aan de hand 
van een voorbeeld uit de praktijk. 
Lieke begint haar dienst voor een 
overledene als een meneer uit de 
zaal het woord vraagt. De man van 
ongeveer 75 haalt 3 vellen papier uit 
zijn zak. Lieke doet een stap naar 
achteren en geeft de man ruimte 
om zijn verhaal te doen. Echter leek 
het verhaal van de man enorm op 
hetgeen Lieke voornemens was te 
vertellen. Volgens Frits had Lieke zo 
goed geluisterd naar de familie en 
vrienden, dat zij in staat bleek om 
een alsnog een verhaal te vertel-
len. Echter heel anders dan dat ze 
in eerste instantie had willen doen, 
maar wel zo dat het nog steeds heel 
treffend was.
Frits blijft dit werk waarschijnlijk 
doen tot hij niet meer kan, het is zijn 
lust en zijn leven. Lieke heeft zijn 
passie overgenomen.

Bereikbaarheid 
Uitvaartzorg betekent 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week, 365 dagen 
per jaar bereikbaar zijn. Dat vraagt 
veel van een mens en van zijn 
omgeving. Lieke let op Frits en hij op 
haar. Ze werken fijn samen, voelen 
elkaar erg goed aan. Echter reali-
seren ze zich maar al te goed dat 
zonder hun achterban dit niet zou 
kunnen bestaan. De echtgenote van 
Frits en moeder van Lieke, alsmede 
de partner van Lieke staan diezelfde 
24 uur klaar om thuis alles door te 
laten draaien als de beiden opge-
roepen worden.
Zie ook www.spierings.com n

Oprechte
aandacht en toewijding

tekst: Emmely Plas

foto: Spierings

Frits Spierings is de grondlegger van het bedrijf Uitvaart Frits Spierings, dat hij inmiddels 
samen met zijn dochter Lieke runt. In 1986 stopte het ziektevervoer en daarom startte hij met uit-

vaarten. Toen het ziekenvervoer ophield is er van de ambulance een 
rouwauto gemaakt en zo is de uitvaartonderneming ontstaan. 
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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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Zaterdag 2 november is het alweer 
de derde keer dat BADK op de 
agenda staat in de wijk. Op het 
moment dat we deze tekst schrijven 
staat de teller op 34 stellen die zich 
al hebben aangemeld. Ontzettend 
leuk dat we weer meer aanmeldingen 
hebben dan vorig jaar. 

Ontmoeten door koken
Wat we vaak horen is dat ze niet zo 
van het koken zijn en het daarom 
niet bij hun past. Maar daar gaat 
het niet alleen over. Natuurlijk zijn 
er culinaire helden in Brandevoort 
die meedoen, omdat ze graag in de 
keuken staan. Maar het hoeft niet 
zo spannend te zijn. Het gaat erom 
dat er een leuke avond ontstaat en 
je bekende of onbekende wijkge-
noten ontmoet. Het is een ver-
rassende avond waarbij je van te 
voren niet weet met wie je aan tafel 
zit en wat je naast je eigen gerecht 
nog meer te eten krijgt.
Je hoeft maar één gang te maken. 

Dat mag ingewikkeld zijn, maar 
ook een eenvoudige maaltijd kan 
enorm lekker zijn. Mooie volle to-
matensoep, een broodje hamburger 
of een bolletje ijs met vers fruit. Je 
maakt iets waar je je zelf comforta-
bel bij voelt. 

En is je partner niet in de mood om 
mee te doen, dan doe je samen 
met vriend of vriendin mee. Je kunt 
je ook als single aanmelden en wij 
gaan proberen je te koppelen aan 
een andere single aanmelding. 

Werkwijze 
Nog even kort uitleg hoe de avond 
in elkaar zit. Iedereen krijgt een 
week van te voren te horen welke 
gang gemaakt moet worden. Dit 
kook je voor jezelf en twee andere 
stellen. Kort van tevoren krijg je het 
adres door waar je verwacht wordt 
voor het voorgerecht. Daar tref je 
de andere twee stellen waarvan er 
één stel iets lekkers op tafel zet. Je 

krijgt na het eten van het voorge-
recht te zien waar iedereen naar 
toe moet voor het hoofdgerecht, en 
op dat adres ontmoet je weer twee 
andere stellen. En zo gaat dat ook 
voor het nagerecht. Na het dessert 
ontmoeten we elkaar nog voor een 
borrel, de locatie krijg je tijdens het 
dessert te horen.

Randvoorwaarde 
Wat belangrijk is dat je in Bran-
devoort woont zodat de afstand 
tussen de gangen door te doen is 
op de fiets. inschrijven kan tot 13 
oktober via 
brandevoortaandekook@gmail.com. 

Tot dan n

Brandevoort aan de kook

tekst: Bram, Kevin en Mathijs

foto: de kookgroep
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

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

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

Een frisse kijker en een dwarse denker, deskundig, persoonlijk 

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

ruim 20 jaar ervaring en onafhankelijk bemiddelaar 

voor de meeste geldverstrekkers. 
 

Maak een vrijblijvende afspraak!

“Nooit te laat om te oriënteren!”

06 36 16 18 42 INGEWALSTRA.NL
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De stadsboerderij moet het groene 
hart worden van de wijk van waaruit 
allerlei projecten ontstaan voor en 
door wijkbewoners. Daarnaast is het 
een fysieke ontmoetingsplek met 
onder andere een kinderboerderij, 
een buurttuin, goede horeca en een 
educatief centrum. 

Buurttuin succes
De stadsboerderij is een natuur-
lijke vervolgstap van de Buurttuin. 
De Buurttuin is al sinds 2014 een 
mooie en gezellige ontmoetings-
plek in onze wijk. In 2019 zijn we 
verhuisd naar een stuk grond aan 
de Markesingel, naast het Carolus 
Borromeus College, waar de tuin-
ders van een moerassige grond een 
geweldige, weelderige tuin hebben 
gerealiseerd. Helaas is dit een tijde-
lijke plek en moet de tuin binnen 
afzienbare tijd weer verhuizen. We 
willen de tuin behouden, omdat de 
tuin om veel redenen een succes is. 
We vermoedden dat er nog andere 
behoeftes waren in onze wijk wat 
goed te combineren zou zijn met de 
buurttuin. Tijd om groter te denken 
en het succes van de Buurttuin uit 
te bouwen!

Veel respons enquête onder 
Brandevoorters
In juni en juli van dit jaar hebben 
we via sociale media een oproep 
geplaatst aan alle (toekomstige) 
Brandevoorters om mee te doen 
aan een behoefte onderzoek. We 
wilden de behoeften van onze 
mede-wijkbewoners peilen om een 
goed onderbouwd plan te kunnen 
indienen en te pitchen aan de com-
missie van Brainport Smart District. 
Het plan van een stadsboerderij 
moet natuurlijk niet alleen vanuit 
een stichting komen, maar breed 
gedragen worden door de wijk om 
succes te garanderen. De enquête 

had enerzijds vragen over de huidige 
tevredenheid, over ontmoetingsplek-
ken en de leefbaarheid in de wijk, 
anderzijds vragen over de functies 
van de stadsboerderij en de toe-
komst van Brandevoort. We heb-
ben enorm veel reacties ontvangen, 
bewoners die zich al aanmelden 
als vrijwilliger, mee willen denken of 
ideeën hebben voor activiteiten. De 
betrokkenheid is enorm! 

Behoefte aan groene
ontmoetingsplek
Het overgrote deel van de wijk-
bewoners is niet tevreden met de 
voorzieningen voor ontspanning 
en recreatie in Brandevoort. Daar-
naast vinden ze dat er onvoldoende 
mogelijkheden zijn om elkaar te 
ontmoeten en samen te komen in 
de wijk. Elkaar ontmoeten, contac-
ten leggen en elkaar leren kennen 
vindt men juist erg belangrijk. Een 
sociaal vangnet vergroot volgens 
velen de leefbaarheid, veiligheid 
en het woongenot in onze wijk. De 
enquête laat zien dat Brandevoor-
ters de stadsboerderij een goede 
plek voor ontmoeting en recreatie 
zouden vinden.

Stadsboerderij ondersteunt 
energie- en klimaattransitie
Vrijwel iedereen die de vragenlijst 
heeft ingevuld vindt de energietran-
sitie, klimaatverandering en biodiver-
siteit belangrijke onderwerpen. De 
respondenten willen zelf ook een 
bijdrage leveren aan een klimaatbe-
stendiger leven en zien een rol weg-
gelegd voor de stadsboerderij om 
Brandevoorters hierbij te ondersteu-
nen of de weg te wijzen naar andere 
instanties binnen Helmond.

Animo voor activiteiten
Brandevoort zou het gezellige Bran-
devoort niet zijn als er geen gezellige 

en sociale activiteiten te vinden zijn 
in de stadsboerderij. Er zijn dus ook 
massaal ideeën aangedragen voor 
activiteiten. Eieren rapen, een blo-
tenvoetenpad, lammetjes knuffelen 
en hutten bouwen zijn zomaar wat 
activiteiten die hoog scoorden. Maar 
ook dagbesteding, een buitenfilm, 
muziek op een zwoele zomeravond 
of vieringen zoals Pasen, Sinterklaas 
of Moederdag werden ingestuurd. 

Kernfuncties stadsboerderij 
worden omarmd
We kunnen concluderen dat alle 
functies van de stadsboerderij (ont-
moetingsplek met goede horeca, 
speeltuin, kinderboerderij, buurttuin, 
educatief centrum, centrum voor 
projecten en leerwerkplek) volgens 
alle respondenten van toegevoegde 
waarde zijn voor onze wijk. Dat 
betekent dat een dergelijke voorzie-
ning onze wijk fijner maakt om in te 
wonen. Dat dit idee breed gedragen 
wordt door wijkbewoners en onze 
droom misschien wel werkelijkheid 
kan gaan worden. 

Vervolgstap richting 
Brainport Smart District
Wij nemen deze overtuigende 
resultaten mee naar de commis-
sie van Brainport Smart District en 
houden jullie uiteraard op de hoogte 
van al het nieuws en ontwikkelingen 
omtrent de stadsboerderij. 

We want you! 
Meld je aan bij de Buurttuin of bij 
Stichting Stadslandbouw Brande-
voort. Stuur een mail naar info@
stadslandbouwbrandevoort.nl om 
met ons in contact te komen over 
mogelijkheden of meer informatie 
omtrent de stadsboerderij. n

Brandevoort heeft behoefte 
aan Stadsboerderij

tekst: Annelous Fleuren 

Wist je dat Buurttuin Brandevoort een project is van Stichting Stadslandbouw Brandevoort? 
Deze stichting is al sinds februari 2018 in nauw contact met Brainport Smart District

(Wijk van de Toekomst) en Gemeente Helmond om een stadsboerderij te realiseren in onze
mooie wijk. Eerder dit jaar werd een behoeftepeiling gehouden onder Brandevoorters waaruit

bleek dat er veel behoefte is aan een stadsboerderij en groen hart.
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Met de vakanties achter de rug 
beginnen de clubs aan een nieuw 
seizoen. Wat gaat dit brengen? Wat 
zijn de sportieve verwachtingen? 
De clubs blikken vooruit op het 
nieuwe seizoen.

De clubs hebben zelf vragen opge-
steld voor de andere verenigingen. 
Ze weten zelf als geen ander welke 
problematiek er speelt en hoe ze 
successen willen behalen. 
Maar hoe doen ze dit bij …

HC Mierlo seizoen 2019-
2020
Het eerste damesteam van HC 
Mierlo is afgelopen seizoen helaas 
gedegradeerd, maar met een ver-
jongd team wordt geprobeerd om 
snel terug te keren naar de derde 
klasse. Het tweede damesteam 
zal dit jaar nog sterker voor de dag 
willen komen in de reserve tweede 
klasse. Dit zal niet gemakkelijk zijn 
nu een aantal speelsters die voor-
heen in het eerste team zaten een 
stapje terug heeft gezet. Zij doen dit 
in de hoop dat junioren, die over-
gaan naar de senioren, langer bij de 
club blijven. De vereniging is heel 
blij dat het komend seizoen zowel 
een dames- als een herenteam 
deel gaat nemen aan de zoge-
naamde jonge senioren competitie. 

Zowel de dames- als herenvetera-
nen hebben zich, na hun promotie, 
gehandhaafd in respectievelijk 
promotie- en eerste klasse. Het 
Veteranen L-team, dat deelneemt 
aan de competitie voor 50 jaar en 
ouder, is nog steeds druk op zoek 
naar nieuwe aanwas. Dus geïnte-
resseerden kunnen zich altijd bij 
ons melden. Op de donderdag-
avond neemt een damesteam deel 
aan de avondcompetitie. Deze tak 
van sport is ontzettend groeiende.

Op zaterdag zijn onze velden 
bijna overvol, want de junioren als 
jongste jeugdtak van de vereniging 
zijn ontzettend talrijk. Op zon-
dagochtend om half tien kunnen 
kinderen die interesse hebben in 
de hockeysport, deelnemen aan de 
trainingen voor hockeyschool.

Voor meer informatie kunt u een 
mail sturen naar manager@hc-
mierlo.nl.

Wat willen de andere clubs 
weten over HC Mierlo?

Waar zijn jullie trots op bin-
nen jullie vereniging?
Trots zijn we vooral op het feit dat 
we, ondanks de enorme groei van 
afgelopen jaren (van 300 naar ruim 

800 leden), nog steeds een club 
zijn waar iedereen zich kan ontwik-
kelen in het hockeyspel. 

Met name de individuele ontwik-
keling vinden we heel belangrijk. 
Bij HC Mierlo krijgt iedereen gelijke 
kansen en ondersteunen we de 
leden daar ook in. We organiseren 
clinics. Alle teams krijgen training 
van gekwalifi ceerde trainers. Door 
spelers/speelsters in teams te 
plaatsen van gelijke sterkte krijg je 

een natuurlijke omgeving waarin 
kinderen op kunnen bloeien en ta-
lenten kunnen ontwikkelen zonder 
op je tenen te moeten lopen.

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar 
ondersteuning voor alle leden en 
niet alleen de selectieteams, is voor 
veel hockeyclubs een uitdaging. 
Het meest sprekend voorbeeld is 
de recente opgerichte HCM Hockey 
Academy. Deze Academy heeft 
een gesponsord meerjarenplan om 
trainers te ondersteunen. Daar-
naast krijgen leden op het gebied 
van hockey en hockeytechnieken 
les om zich te kunnen verbeteren. 
Wij zijn erg trots op het feit dat we 
door de KNHB gezien worden als 
een echte opleidingsclub. 

HC Mierlo, SV Brandevoort en
TV Carolus aan het woord
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Wat is de belangrijkste uitda-
ging waar jullie voor staan?
Uitdagingen zijn er natuurlijk altijd. 
De grootste is het bijhouden van 
de groei die we nog steeds door-
maken. Naast eerder genoemde 
ondersteuning dien je alle facilitei-
ten, als materialen en de accom-
modatie ook op peil te houden. We 
denken na over het vernieuwen van 
een aantal hockeyvelden en het 
clubhuis. Dit huis is al weer te klein 
voor de huidige groei en ontwikke-
ling. 

De komende seizoenen staan we 
voor de mooie uitdaging om een 
groot aantal jeugdleden te laten 
doorstromen naar onze senioren-
elftallen.

Hoe creëren jullie extra betrokken-
heid van spelers/ouders/vrijwilligers 
binnen jullie club?

Onze club draait op vrijwilligers, 
ouders en leden. Om ze betrokken 
te houden organiseren we coach/
ouder avonden, bieden we ouders 
de mogelijkheid om diverse trai-
ners- of scheidsrechters-cursussen 
te volgen en is er voor onze vrijwil-
ligers de jaarlijkse DUW (Dank U 
Wel) -borrel. 

Onze leden die in de selectieteams 
spelen, verzorgen zelf al jaren de 
extra trainingen bij onze junio-

ren teams. Jeugd die onze jeugd 
opleidt. Zij krijgen hiervoor ook de 
juiste ondersteuning.

Tegelijkertijd roepen we graag 
ouders om als vrijwilliger mee te 
helpen aan onze mooie club. Alle 
initiatieven, of dat nu clinics zijn, de 
barbezetting, de toernooien of de 
familiedag, draaien op vrijwilligers. 
We stellen iedere bijdrage enorm 
op prijs. 

Hoe wordt de sponsering bin-
nen jullie club georganiseerd?
Door de onstuimige groei van HC 
Mierlo was sponsering jarenlang 
een ondergeschoven kindje. Geluk-
kig is er sinds enkele jaren een ac-
tieve co mmissie die georganiseerd 
sponsering zoekt voor de club om 
de verdere professionalisering van 
HC Mierlo te ondersteunen. Zo 
zijn er recent nieuwe gesponsorde 
trainingshesjes in gebruik genomen. 
Nieuw van de pers is dat we bin-
nenkort gesponsorde scheidsrech-
terhesjes voor de scheidsrechters 
kunnen gaan gebruiken. 

TV Carolus seizoen 2019-
2020
Tennissen kun je het hele jaar door! 
Er zijn drie KNLTB-competities. 
Iedereen kan aan trainingen mee-
doen en het hele jaar door orga-
niseren verenigingen toernooien. 
Daarnaast is ons park het hele jaar 

open voor recreatief tennis. In de 
zomervakantie is het uiteraard wat 
minder druk maar ‘de grijze golf’ 
(50+ leden) tennist het hele jaar 
dus ook in de vakantie op maan-
dag, woensdag en vrijdag van 10 
tot 12 uur gewoon door. Direct na 
de vakantie was ons Techmatch 
Open Toernooi, ook dit jaar weer 
helemaal vol met ruim 350 spelers. 
Een mooie start zo na de vakanties, 
de drukste en gezelligste week bij 
onze vereniging. De trainingen door 
TopServe zijn weer begonnen en in 
september start de najaar compe-
titie voor jeugd en senioren. Veel 
leden kijken uit naar de competitie 
waarin prestatie, gezelligheid en 
sportiviteit voorop staan.

Wat willen de andere clubs 
weten over TV Carolus?

3 vragen gecombineerd in 1 
antwoord:
Hoe creëren jullie extra betrokken-
heid van spelers/ouders/vrijwilligers 
binnen jullie club?
Kunnen alle taken binnen de 
vereniging ingevuld worden met 
vrijwilligers en zo niet hoe lost men 
dan e.e.a. op?

Hebben de ouders verplich-
tingen voor het verrichten 
van vrijwilligerstaken bij jullie 
vereniging?
In een vereniging met 900 leden 
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is altijd wel wat te doen. We zijn 
blij met alle vrijwilligers die een 
helpende hand bieden. Er is een 
mooie mix van ruim 100 vrijwilligers 
van jong tot oud. We stimuleren 
de jeugd om mee te helpen bij 
activiteiten. Zo wordt de volwassen 
organisatie van het jeugdtoernooi 
ondersteund door jeugdleden die 
operationele taken oppakken.
Bij de jeugdteams vragen we ou-
ders om teamcaptain te zijn. Dit 
loopt via de trainers die veel ouders 
kennen. Ouders zijn niet verplicht 
om te helpen. Dat is tot nu toe ook 
niet nodig. Er zijn gelukkig voldoen-
de enthousiaste ouders.
Wanneer we een vrijwilliger zoe-
ken dan geven we aan wat we 
verwachten en wat het tijdbeslag 
is. Dit doen we met een oproep 
in onze maandelijkse nieuwsbrief. 
Daarnaast benaderen we leden 
persoonlijk. Wanneer er geen vrij-
williger te vinden is dan voeren we 
die taken niet uit, zetten de taak op 
een lager pitje of schakelen we een 
professionele (betaalde) hulp in.
Er zijn enkele betaalde krachten bij 
TV Carolus. De trainers van Top-
Serve verzorgen de trainingen voor 
bijna 400 van onze leden. De leden 
betalen het lesgeld direct aan hen.
De beheerders Maarten en Lia Ver-
hoeven runnen ons clubhuis met 

veel enthousiasme. Zij zijn, naast 
onze trainers van TopServe, het 
gezicht van onze vereniging.
Reinout Hooghiemstra doet het 
onderhoud van ons park en de ba-
nen. Hij is onze groundsman. Door 
zijn inzet liggen onze gravelbanen 
er top bij en ziet ons park er uit om 
door een ringetje te halen!
 
Hoe wordt sponsoring binnen 
jullie club georganiseerd?
Er is een actieve sponsorcommissie 
die op professionele wijze de relatie 
met huidige sponsor onderhoudt 
en nieuwe sponsoren benadert. 
We zien de afgelopen jaren een 
opgaande lijn in de sponsorinkom-
sten. Veel bedrijven dragen TV Ca-
rolus een warm hart toe. Zij merken 
dat zij niet alleen sponsor zijn, maar 
ook een partner. Uiteraard schaffen 
wij zaken aan via de sponsoren of 
beleggen werkzaamheden bij hen. 
Zo ontstaat er voor beiden een win-
win situatie. Uiteraard waarderen we 
onze sponsors. Zij zorgen voor een 
mooie financiële bijdrage aan onze 
vereniging. De sponsorcommissie 
organiseert periodiek een spon-
soravond die druk wordt bezocht. 
Naast ruimte om te netwerken 
staan er interessante sprekers op 
het programma en natuurlijk is er 
een hapje en drankje.

SV Brandevoort (=SVB)
seizoen 2019-2020
De verwachtingen voor een nieuw 
seizoen zijn bij SV Brandevoort 
altijd hoog gespannen. Dat hoort bij 
een jonge ambitieuze club evenals 
realisme. Uitgangspunt is dat alle 
leden, van draakje, jeugdspeler, 
senior lid, damesteam tot aan de 
veteranen een gezellig en sportief 
seizoen gaan beleven. Daar zijn de 
inspanningen van alle vrijwilligers 
op gericht. Tegen sportieve suc-
cessen is uiteraard geen bezwaar, 
maar het gaat om de ontwikkeling 
van mens en voetballer. We kijken 
vol vertrouwen uit naar komend 
seizoen!

Hoe gaan jullie om met de 
groei van jullie vereniging? 
Wat zijn de belangrijkste uit-
dagingen en tips?
SVB probeert zo slim mogelijk om 
te gaan met de groei van de ver-
eniging. Proactief werken aan groei 
van het ledenbestand in leeftijdsca-
tegorieën waar ruimte is voor groei 
staat voorop. Bij andere leeftijds-
groepen leggen we er soms een 
rem op. Uitgangspunt is en blijft dat 
iedereen uit de wijk moet kunnen 
voetballen bij SVB.
De belangrijkste uitdaging is om 
alle leden de sportieve mogelijk-
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heden te bieden zowel voetbal-
technisch, sociaal, maar ook qua 
mogelijkheden op het sportpark. 

Hoe houden jullie jeugd be-
trokken bij de vereniging? Met 
name de leeftijd vanaf 13 jaar.
Naast deelname aan reguliere trai-
ningen en wedstrijden (competitie 
en districtsbeker) organiseren wij 
diverse toernooien in verschillende 
leeftijdscategorieën. Jeugdleden 
kunnen ook aansluiten als vrijwil-
liger bij activiteiten die de evene-
mentencommissie organiseert. 
SV Brandevoort is Amateur Partner 
van PSV. Dat biedt mogelijkheden 
om kennissessies te organiseren of 
deel te nemen aan een training bij 
de PSV Soccer School. Spelers die 
interesse hebben om zich verder te 
ontwikkelen als jeugdscheidsrechter 
kunnen deelnemen aan een uitwis-
selingsprogramma om jeugdwed-
strijden bij PSV te fluiten. Dit zijn 
prachtige mogelijkheden waarmee 
zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

Kunnen jullie alle taken bin-
nen de vereniging invullen 
met vrijwilligers en zo niet hoe 
lossen jullie dat dan op?
Over het algemeen benaderen we 

vrijwilligers direct om onze plan-
nen te realiseren. Dit levert vaak 
voldoende capaciteit op. In de 
situaties waar dat niet lukt passen 
we onze activiteiten aan in omvang 
of timing.

Wat zijn jullie ervaringen m.b.t. het 
spelen van jullie sport op kunst-
gras?
Die vraag is lastig om kort te beant-
woorden. Wij hebben een beperkt 
het aantal velden. Daarnaast heb-
ben we een groot aantal spelende 
leden. Daardoor is kunstgras als wij 
kijken naar de intensiteit waarmee 
de spelers de velden gebruiken. 
Naast duurzaamheid, is de be-
speelbaarheid ontzettend belang-
rijk. We zijn nauwelijks meer 
afhankelijk van het weer. Hierdoor 
is het aantal speelmomenten toe-
genomen en is de kwaliteit van het 
voetbal een stuk hoger. Een slecht-
weer rooster is minder noodzake-
lijk. De kwaliteit van de grasmat is 
evenwichtiger dan die van gewoon 
gras waardoor je gemakkelijker de 
bal kan rondspelen. 
Sinds afgelopen seizoen beschikt 
het sportpark over 2 kunstgras-
velden. Dit heeft de druk op de 
kwaliteit van de velden iets ver-

laagd. Immers, niet alleen SV 
Brandevoort maakt gebruik van de 
kunstgrasvelden. Ook andere sport- 
en spelactiviteiten vinden plaats 
op de grasvelden. Bij SV Brande-
voort is een aantal ouders actief 
om de club scherp te houden op 
de ontwikkelingen rond kunstgras. 
Het bestuur heeft constructief 
overleg met de bezorgde ouders. 
De club werkt volgens de normen 
die we krijgen vanuit het RIVM 
en de gemeente Helmond. Wel 
juicht SV Brandevoort toe dat de 
gemeente Helmond heeft besloten 
in de toekomst een andere infill te 
gaan gebruiken. Maar, zoals aan-
gegeven, zonder kunstgras zou SV 
Brandevoort niet deze omvang in 
leden kunnen hebben en niet zo’n 
belangrijke functie in de wijk. n

tekst: Henry van Wanrooij, Anita van den 

Heuvel en Jacqueline le Doux. 

foto: Marvin Princen

Livedonk, het restaurant achter  
onze wijk Liverdonk, zal met ingang 
van 7 oktober 2019 haar deuren 
sluiten. Personeelstekort en het 
daardoor niet meer kunnen vol-
doen aan een hoge kwaliteit heb-
ben de eigenaar doen besluiten 
om te stoppen. Misschien komt 
een nieuwe eigenaar die het unieke 
Liverdonk concept voortzet of met 
een aangepast concept doorgaat 
maar dat is afwachten. Het is nog 
niet bekend of dit gaat gebeuren en 
zo ja, wanneer. Al geplande feesten 
en partijen zullen, zoals afgespro-
ken, nog verzorgt worden Na 7 okto-
ber zijn ze enkel nog geopend voor 
deze feesten en partijen. n

Restaurant Liverdonk sluit
per 7 oktober!

tekst: de redactie
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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

BUITEN
GEWOON

GOED
WANDELEN

HARDLOPEN
FIETSEN
REIZEN

SPORT
SALE 

VOETBAL
HOCKEY

TENNIS
50%

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

 Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

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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Nieuwe energie
Zaterdag 24 augustus heeft de 
gemeenteraad met afgevaardigden 
van bedrijfsleven en woningcorpo-
raties, via de energiesafari kennis 
kunnen nemen van de diverse 
vormen van energie opwekking, 
In Zuidoost Brabant en Noord-
Limburg hebben we een biomassa 
centrale, een zonneweide, windmo-
lenpark, geothermie en aquather-
mie (energie uit oppervlaktewater) 
bezocht.

Dinsdag 28 augustus hebben we in 
de commissievergadering de voor 
en tegens van de mogelijkheden 
bekeken. De discussie zal nog wel 
even doorgaan. In de loop van 2021 
zullen we in regionaal verband en 
op gemeentelijk niveau keuzes ma-
ken. In onze eigen wijk Brandevoort 
ligt Brainport Smart District, de 
slimme wijk. Die heeft een nadruk-
kelijke taak en krijgen een voor-
trekkersrol. Momenteel bekijken 
we welke methodes we het beste 
kunnen inzetten. Mei j.l. is door 
een twintigtal partijen, met o.a. de 
waterschappen en waterleidingbe-
drijven, de green deal gesloten. Een 
goede gelegenheid om bijvoorbeeld 
aquathermie en watercirculariteit in 

praktijk te brengen. We hebben, als 
CDA, geadviseerd, om de zonne-
panelen, die sinds 2002 in Bran-
devoort langs de spoorlijn staan, 
te moderniseren en te activeren. 
Daarnaast zouden we één van de 
leegstaande winkelpanden in willen 
richten als informatiecentrum zowel 
voor bezoekers, als voor (toekom-
stige) inwoners van de wijk.

De PAS
De bouwvakvakantie is ten einde 
en dat is te merken aan de be-
drijvigheid in de wijk. De crisis is 
duidelijk voorbij. De taak om extra 
woningen en appartementen te 
bouwenneemt Helmond voortva-
rend in uitvoering. Brandevoort 1 
nadert zijn voltooiing. Liverdonk is 
volop in aanbouw en Mondomijn 
is omringd met fraaie woningen. 
Blok 25 is gerealiseerd en inmid-
dels bewoond. Aan de Zuidwest 
zijde wordt de bebouwing van de 
Veste nu afgerond. De ecozone is 
gerealiseerd en men maakt er nu 
driftig gebruik van. Er is veel aan-
dacht besteed aan de inrichting en 
beplanting, en menigeen waardeert 
dat sterk. 

De Raad van State heeft eind mei 

het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) als onvoldoende bestem-
peld. Dat betekent dat extra maat-
regelen nodig zijn, om bestem-
mingsplannen en bijvoorbeeld de 
aanleg van infrastructuur, goed-
gekeurd te krijgen. E.e.a. zal zeker 
gevolgen hebben voor toekomstige 
plannen in de regio Eindhoven-
Helmond. Voor Helmond zijn 
daarbij de Natura 2000 gebieden 
Strabrechtse Heide en Beuven in 
Someren en de Peel in Deurne 
van belang. Momenteel werkt men 
aan een aanpassing van de Aerius 
Calculator. Met ontwikkelt een ADC 
toets om projecten met urgentie 
te kunnen beoordelen. Om de 
woningbouw te stimuleren is extra 
geld beschikbaar.

De woonomgeving
Het verenigingsleven in onze wijk 
maakt een gezonde groei door. 
Op veel plaatsen is behoefte aan 
vrijwilligers. Dus meld u aan, doe 
mee en lever op die manier een 
bijdrage aan de leefbaarheid in de 
wijk. Groei van de wijk betekent ook 
behoefte aan fysieke uitbreiding. 
Het sportpark barst uit haar voegen 
en heeft dringend behoefte aan 
extra kleedlokalen. ‘t BrandPunt zou 

Energie en kwaliteit
van leven in Brandevoort
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RIDDERLIJK
BELEVEN

HELMONDCENTRUM.NL

tekst: CDA Helmond

foto: Vincent Knoops

graag de sporthal vaker gebruiken, 
zowel voor bijeenkomsten als voor 
evenementen.

Een punt van zorg en groeiende 
irritatie is het vandalisme, dat de 
spuigaten uitloopt. We noemen 
de glaswanden langs het spoor en 
in de nieuw aangelegde buurttuin 
bij het Carolus. Bij de skatebaan 
en, vooral in het weekend, langs 
de route naar het centrum van de 
stad. We hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, om dit de kop 
in te drukken. Ouders, die hun kin-
deren aanspreken. Gemeente, Poli-
tie en Stadswacht voor toezicht en 
handhaving. Door het verhalen van 
de schade en de inzet van Halt. 
Schroom niet om misstanden te 
melden bij de gemeente en ook 
de jeugd kan elkaar aanspreken. 
Wendt de overtollige energie posi-
tief aan, bijvoorbeeld door vrijwilli-
ger te worden, bij een vereniging of 
stichting. En doe mee aan maat-

schappelijke stages. Het verruimt 
de blik, je doet werkervaring op en 
levert op die manier een positieve 
bijdrage aan de leefbaarheid in 
Brandevoort
Een punt van zorg is de bestaande 
leegstand in het winkelgebied. Bij 
uitbreiding van Brandevoort en 
vaker winkelen in de buurt zou 
dat minder moeten worden. Maar 
helaas zijn in de afgelopen jaren 
diverse leuke zaken verdwenen 
uit het straatbeeld. We zien een 
toenemende drukte van diverse 
bezorgdiensten in de wijk. Mogelijk 
zouden enkele winkelpunten kun-
nen fungeren als afhaalpunten; dan 
snijdt het mes aan twee kanten. 
Belangrijk daarbij is om de winke-
liers, wijkraad, wijkmanagement en 
bewoners te blijven betrekken.

CDA in de bres voor betere 
leefbaarheid
Als CDA willen we in gesprek met 
het College en kijken naar oplos-

singen voor de problemen en 
aandachtspunten. Mocht u vragen 
of suggesties voor ons hebben, laat 
het ons weten. We gaan er mee 
aan de slag. Begin oktober zal de 
begroting voor 2020 gepresenteerd 
worden. Daarin staan het beleid 
en de fi nanciële keuzes voor het 
komende jaar. Behandeling van de 
begroting is voorzien op dinsdag 5 
november. Via de hooravond, die 
de gemeente organiseert, kunt u uw 
mening laten horen. Zie daarvoor 
de gemeentepagina in Traverse en 
de Loop. Ook wij staan open voor 
uw opmerkingen of suggesties.

Namens CDA Helmond:
Jan Roefs, tel. 06-12627969 
jan.roefs@cdahelmond.nl
Holke Flapper, tel. 06-24392244 
holke.cda.helmond@gmail.com n

Jubileumjaar CS de Brandeliers

Voor de meesten leeft carnaval nog niet, maar wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen 
voor de start van carnaval in 2020. Dat is het 11-jarig bestaan van CS de Brandeliers. 

Uiteraard willen we groots uitpakken en er een bijzonder feest van maken. 
Hoe we dit verder gaan invullen, blijft nog even een verrassing! 

Maar geloof me, daar wil je bij zijn!

In 2008 vonden Eric Bouwmeester 
en Marcel Bijsterveld dat het best 
‘raar’ is dat we nog geen carnaval-
sclub in Brandevoort hebben. Dus 
gingen ze de boer op in onze wijk 
en kwamen met het ludieke idee 
om een Carnavalswagen te kopen 
in Limburg om de daad bij het 
woord te voegen. Dit was de eerste 
avontuurlijke stap van het ontstaan 
van een Carnavalsvereniging.

Nu 11 jaar verder zijn we met 
een groep mensen die graag een 
handje mee helpen of activiteiten 
organiseren om mensen met elkaar 
te blijven verbinden in de wijk. 

We beginnen op 16 november 2019 
met de prinsbekendmaking van 
onze Jubileum Prins. Dat zal een 
bijzonder jaar worden voor onze 10e 
Prins. Uiteraard zullen we die avond 
afscheid nemen van Prins Mark I 
en zijn Adjudant Jeroen. Reserveer 
deze datum alvast in jullie agen-
da’s. De rest van het programma 
zal snel volgen via www.brandeliers.
nl, Facebook of Instagram.

CS de Brandeliers bestaat uit al-
leen maar vrijwilligers en voor een 
jubileum seizoen kunnen we wel 
wat extra hulp gebruiken. Zou jij 
weleens een jaartje in de Raad van 

11 willen aansluiten en kijken wat 
voor bijzondere dingen dan op je 
pad komen met een carnavals-
seizoen? Of ben jij een te gekke 
party planner, of ben je een wizard 
op knutselgebied, zijn je grafi sche 
skills geweldig? Of ben jij een echte 
people person en kom jij ons spon-
sorteam versterken. Wat je dan ook 
bent, bij ons hebben we altijd wel 
een plaats voor je. Meld je dan snel 
aan via info@brandeliers.nl. n

tekst: Tamara Vorstenbosch
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Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

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

 www.facebook.com/zorgboog |  DeZorgboog |  Zorgboog

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

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

regio Zuidoost-Brabant. Daarbij werken wij intensief samen 

met andere zorgverleners zoals huisartsen en ziekenhuizen. 

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

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

Wijkzorg en -verpleging | Behandeling en begeleiding | Jeugdgezond heidszorg 

Kraamzorg | Revalidatie | Woonverpleging | Specialistische zorg | Palliatieve zorg 

Hulpmiddelen | Huren | Welzijn, services en meer...
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Oke, het weer speelde ook een 
fantastische hoofdrol in dit geheel, 
laten we dat niet ontkennen, maar 
alles bij elkaar was het weer een 
meer dan geslaagde editie.
Ook dit jaar mochten we weer in de 
baan genieten van een waar culi-
nair hoogstandje van de chef en 
z’n team van Golfbaan Het Woold 
in Asten onder het genot van een 
heerlijke wijn of andere versnape-
ring.
Natuurlijk werd er ook een flinke 
dosis fanatiek gegolfd door de 
deelnemers wat resulteerde in de 
volgende resultaten:

EERSTE PRIJS:
Team Junior Braakman - Gijs van 
de Loo en Joost Sars
TWEEDE PRIJS:
Team Rijsbergen - Ad en Wendy 
van Alphen

DERDE PRIJS: 
Team Vice - Pieter en Marjon Dek-
kers
LAAGSTE NETTO SCORE MET 70 
SLAGEN (-2):
Team Rijsbergen - Ad en Wendy 
van Alphen
LONGEST HEREN: Joep van Lies-
hout 
LONGEST DAMES: Marjon Dekkers
NEARY HEREN: Frans van Om-
meren
NEARY DAMES: Anne Marie Bam-
bacht

Dan hadden we nog een extraatje 
voor 2 deelnemers en dat waren 
Frank der Kinderen en Maya der 
Kinderen – Plugers. Zij deden vorig 
jaar mee met de clinic, raakten zo 
besmet met het golf virus, haalden  
in de tussen tijd hun GVB en zijn 
fanatiek gaan golfen en deden nu 

mee met de grote wedstrijd.
En ook hadden we iets extra’s voor 
een trouwe deelnemer die daarbij 
ook nog eens een (hoofd)sponsor 
is geworden en dat is Eric Visser. 
Een trouwe deelnemer die al 15 jaar 
meedoet en dus geen editie heeft 
overgeslagen. Top.

Bij deze iedereen bedankt, deel-
nemers, sponsoren, Het Woold, 
de fotografe Eline en het weer (we 
hopen dat je volgend jaar ook weer 
acte de présense geeft in dezelfde 
hoedanigheid). We hopen iedereen 
volgend jaar weer terug te zien en 
houd de website in de gaten want 
zodra de nieuwe datum voor 2020 
bekend is zullen we deze meteen 
communiceren. n

Golfdag 2019

tekst: Johan Janssen

foto: Eline

12 volle flights, 48 tevreden deelnemers, een tevreden organisatie, een gastvrije en 
top accommodatie op een geweldige locatie. Dat is een hele korte samenvatting 

van de 15e editie van de Golfdag Brandevoort 2019.
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Je bent welkom op de Marktstraat 18 in Mierlo, 
óók zonder afspraak. Bel 0492 - 661 712 of 
e-mail naar mierlo@veldsink.nl

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Met de Veldsink Financiële Foto weet je wat er kanMet de Veldsink Financiële Foto weet je wat er kan

Eerder stoppen met 
werken? Maak een plan!

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

WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL 

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

Kiezen en proeven
van heerlijke gerechten

in een sfeervolle,
vernieuwde ambiance.

Eerlijk en puur genieten!

R E S T A U R A N T

b

Geniet  bij Pezzaz 2.0
van het  Proeverij menu!
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Smile per mile

Na alweer een jaar wachten was 
het weer zover, Smile per Mile 2019!
Een dag vol lachende kids, prach-
tige sportwagens en veel gezellig-
heid.

Het bestuur van Smile per Mile 
heeft zich het afgelopen jaar weder-
om ingezet om een droomdag voor 
ernstig zieke kinderen en kinderen 
met een beperking te realiseren in 
de vorm van een tourrit in exclu-
sieve wagens.
“Naar mate het evenement dich-
terbij komt neemt de positieve 
spanning toe alles goed te laten 
verlopen. We zijn immers allemaal 
vrijwilligers die, naast onze da-
gelijkse drukke werkzaamheden, 
een fantastisch evenement willen 
neerzetten”, vertelt een van de or-
ganisatieleden. Wanneer we zoveel 
smiles zien rondlopen, dan weten 
we weer waarvoor we het doen!

Officiële stichting 
Inmiddels is Smile per Mile sinds 
een kleine 2 jaar een officiële stich-
ting wat inhoudt dat wij evenemen-
ten steeds professioneler kunnen 
neerzetten. En ook dit jaar was dit 
een veel gehoorde complimenten 
naar de organisatie en alle vrijwil-
ligers! Er was een overweldigende 
opkomst; ruim 70 rijders van exclu-
sieve auto’s en 70 gezinnen heb-
ben zich voor deze dag aangemeld. 
De dag werd verzorgd door een 
team van meer dan 40 vrijwilligers 
samen met het bestuur van Smile 
per Mile.

Plechtige opening
Het weer was ons gelukkig goed 
gestemd dus dan start de dag al 
een stuk beter. Dit jaar openen Bur-
gemeester mevrouw Elly Blanksma 
& het rallyeteam Földesch Ben-
ning samen met Wesley Waldt, 

voorzitter van Smile per Mile, het 
evenement. Het onthullen van de 
zogenoemde ‘mysterycar’ luidt het 
officiële startmoment in. Onder het 
doek kwam de geheel nieuwe rally-
wagen van Team Földesch Benning 
tevoorschijn! Ook deze auto reed 
mee in de rit van Smile per Mile.

Succesvolle editie
Na de onthulling mochten de ruim 
70 kinderen plaatsnemen in de 
auto’s en werden ze uitgezwaaid 
door de toeschouwers langs de 
kant van de weg. Wat een feest om 
te zien!
Al met al was het een zeer ge-
slaagde dag en kan de organisatie 
met een trotse blik terug kijken op 
wederom een succesvolle editie! n

tekst: Wesley Waldt

foto: Vincent Knoops
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Geef je dromen 
een Kanzz
Financiële planning levert je meer op dan het kost! 
Ben je onzeker over je fi nanciële toekomst? En ben 
je op zoek naar fi nanciële rust? Een oplossing voor dit 
probleem is een fi nancieel plan. Hiermee kun je geld 
besparen en de juiste fi nanciële beslissingen nemen.  
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

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

• 1 uur bowlen
• 2 uur onbeperkt grillen 

• 3 uur onbeperkt drankjes 

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

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



67

Exact om 10:00 uur start de eerste 
groep sportievelingen met hun run 
door Brandevoort en omgeving: 
Braverun 2019. Modderig, uitdagend 
en inspannend is het zeker genoeg 
op verschillende plekken. Omdat de 
zon pas net op is, voelt het water 
nog koud aan. Sommige runners 
springen  over de diepe greppel met 
water. Maar dat is niet voor iedereen 
weggelegd. Dus sommigen hebben 
bij het eerste obstakel al koude en 
natte voeten. Maar de lach blijft. 
Iedereen helpt elkaar en de meesten 
zien al gretig uit naar de volgende 
stukken modder, zand, weg, hoge en 
lage obstakels.

Dit jaar heeft de organisatie nog 
meer obstakels geplaatst dan 
andere jaren: in totaal 27 obstakels 
moeten de deelnemers overwinnen. 
De ene vergt nog meer creativiteit 
dan de ander. Voor de deelnemers 
echter allemaal goed te doen, alleen 
soms met de hulp van de groep.
Het gaat niet om de eerste plaats, 
maar om de beleving. En die is er 
zeker.

Gezinnen, groepen met een hechte 
band en individuen, die gewoon een 
uitdagende dag willen hebben.
Brandevoort is deze dag omgetoverd 
in een sportieve veste, die een groep 

van meer dan 1200 deelnemers 
uitdaagt om zich sportief in te span-
nen.

’s Middags bij de after party ge-
niet iedereen nog intens na van de 
belevenissen. Uithouding, inspan-
ning, samen obstakels overwinnen 
en tegelijkertijd genieten van een 
uitzonderlijk mooi en zonnige dag in 
september, dat is het ultieme con-
cept van Braverun. 2019 is voor dit 
festijn meer dan geslaagd. Gefelici-
teerd met dit evenement. n

50% meer inschrijvingen: 
Braverun 2019 weer geslaagd

tekst: Giel Pollemans

foto: Rianne van Lierop
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VOORKOM 
PROBLEMEN MET 

HARD WATER

Kinetico Premier Compact
•  Altijd zacht water - 24/7

•  

• Fluisterstil door  QuietDrive technologie

•  Geen stroom nodig

•  Hoge betrouwbaarheid

•  Compact design

Ervaar het nu zelf!
Neem contact met ons op.  

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

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

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

Wij hebben ook behandelervaring met patiënten met orthodontische apparatuur, 

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

U kunt zonder doorverwijzing een afspraak maken.

Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn gespecialiseerd in 

en het behandelen van:

• Gevoelige tanden

• Terugtrekkend tandvlees

• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande 

   tanden en kiezen)

• Sealen (kinderen)

• Bloedend tandvlees

• Halitose (slechte adem)

• Fluoride behandeling

• Preventieve mondzorg

• Screening

• Voorlichting geven
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Eten, drinken, terras, feesten, trouwen, vergaderen... 
Genieten! Op een heus eiland in de Kleine Dommel 
op de grens van Nuenen en Eindhoven, vind je 
DE WATERMOLEN van Opwetten. 
Een multifunctionele horecagelegenheid op een 
schilderachtige, nostalgische plek.

Opwettenseweg 203
5674 AC Nuenen
+31 (0)40 2636320
www.dewatermolenvanopwetten.nl
facebook.com/dewatermolenvanopwetten
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Ik ben bij haar op bezoek op haar 
privéadres in Asten. Ze woont in 
een jaren dertig huis midden in het 
centrum van het dorp. Ik verwacht 
een kamer vol met planten, maar 
dat valt mee. Wel staat de kamer vol 
met bloemen, cadeaus en ansicht-
kaarten als dank voor al haar inzet, 
betrokkenheid en enthousiasme!

In 2001 begonnen
Vanaf 1977 is Henriet lerares. Ze 
heeft ruim 23 jaar bij de Trudoschool 
in Stiphout gewerkt. In januari 2001 
komt bij de Vendelier een vacature 
beschikbaar voor de kleuters. De 
toen nog kleine school is op dat 
moment net zo nieuw als de wijk. 
De 50 kinderen van de Vendelier 

en de 10 kinderen van OBS zaten 
gezamenlijk in het toen nog enige 
schoolgebouw aan de Schutsboom. 
De bovenverdieping was zelfs nog 
niet in gebruik, maar de school 
groeide snel en Henriet kreeg full-
time de groep 3-4 toegewezen. En 
daarna volgden alle klassen van de 
basisschool.

Groeien en bloeien 
Iedereen die Henriet kent, weet dat 
ze een liefde voor planten heeft. 
Vaak gaf ze haar schoolkinderen 
aan het begin van het schooljaar 
een stekje mee naar huis met de 
opdracht om het thuis goed te ver-
zorgen. Wie aan het einde van het 
schooljaar het mooiste plantje heeft, 
“wint” de wedstrijd. Ik weet nog 
dat mijn dochter thuiskwam met 
het stekje. “Van juffrouw Henriet 
gekregen”, zei ze trots “deze mag ik 
verzorgen en groot laten groeien”. 
De plant kreeg bij ons een promi-
nente plek in de vensterbank. Dat 
is inmiddels 4 jaar geleden en we 
hebben nog steeds 2 planten staan 
die hiervan afstammen. 
Het verzorgen van de planten 
diende als een metafoor voor het 
verzorgen en groei van een kind. 
“Als je met oprechte aandacht naar 
een plant kijkt, observeert waar het 
om vraagt, contact houdt en geeft 
wat het nodig heeft, dan gaat de 
plant groeien en bloeien. Dat geldt 
ook voor een kind. Elke plant is 
verschillend en elk kind ook.”
Ze staat op en loopt naar de ach-
terzijde van de kamer. Ze komt terug 
met een mooie grote groene plant 
en zet die midden in de kamer neer. 
“Deze Clivia heb ik 42 jaar geleden 
gekregen. Een collega op de Tru-
doschool had de plant toentertijd 
in de prullenbak gegooid en de 
schoonmaakster had het er voor 
mij uitgehaald. Inmiddels is het een 
stek van een stek, van een stek. Het 
verbaast mij dat ik maar 6 kamer-
planten tel in de woonkamer. Ze 
lacht: “Vroeger had ik wel 68 kamer-
planten in mijn woonkamer staan. 

Superjuf met pensioen
Na zo’n 1000 kinderen in 42 jaar onderwijs is het voor juf Henriet Heijligers tijd voor een nieuwe fase. 

Juf Henriet, ook wel ‘juffrouw appel’ genoemd, omdat ze in elke pauze een appeltje at, heeft deze 
maand afscheid genomen van de Vendelier. Ze is met (vervroegd) pensioen gegaan.

Eten, drinken, terras, feesten, trouwen, vergaderen... 
Genieten! Op een heus eiland in de Kleine Dommel 
op de grens van Nuenen en Eindhoven, vind je 
DE WATERMOLEN van Opwetten. 
Een multifunctionele horecagelegenheid op een 
schilderachtige, nostalgische plek.

Opwettenseweg 203
5674 AC Nuenen
+31 (0)40 2636320
www.dewatermolenvanopwetten.nl
facebook.com/dewatermolenvanopwetten
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Schoon, Schoner, 
CarPro!

3.000 m2 Indoor

Carwash Experience!

Helmond • Nuenen • Weert
www.carpro.nl  •    CarproCarwash  •   CarproCarwash

 WOE

2 OKT
modeshow

BOUTIQUE4MORE

Uitnodiging

't brandpunt aanvang 20.00
Biezenlaan 29, helmond brandevoort

kaarten verkrijgbaar bij boutique4more

www.boutique4more.nl  /  06 476 985 11

€ 5,-
 ENTREE
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kaarten verkrijgbaar bij boutique4morekaarten verkrijgbaar bij boutique4more

www.boutique4more.nl  /  06 476 985 11/  06 476 985 11/

€ 5,-
 ENTREE

Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.

06 21813048 
KARINLIPS.NL  

Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.

PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
13 november en 18 december 2019

Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start 9 januari 2020

Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start 3 oktober 2019

Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start: 1 oktober 2019

   

Sterilisatie bij de huisarts,
persoonlijk én voordelig!
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Wij vinden het ontzettend jammer 
dit besluit te moeten nemen, maar 
het lukt ons niet om een Bran-
doween neer te zetten waar wij trots 
op kunnen zijn en waar jullie plezier 
aan zullen beleven. Er is vanuit 
de wijk te weinig animo om Bran-

18e Brandoween
gaat niet door

tekst: Annemarie Diepenbroek

foto: Rianne van Lierop

tekst: Marc Dekkers

foto: Rianne van Lierop

Maar dat werd me op een gegeven 
moment te druk. Op school was het 
druk genoeg en thuis had ik meer 
rust nodig.”

Spannende en mooie 
momenten
Ze haalt een fotoboek tevoorschijn 
met de klassenfoto van haar eerste 
klas in 1977 en haar laatste klas van 
dit jaar. Ze wijst de kinderen aan 
en weet nog haarfi jn van ieder kind 
de naam. In de 42 jaar dat ze voor 
de klas heeft gestaan, heeft ze veel 
bijzondere momenten meegemaakt. 
“Ik herinner mij nog het eerste 
oudergesprek. Ik was 20 jaar en erg 
zenuwachtig. Bang dat de ouders 
ontevreden over mij waren.” Ze ver-
volgt: “15 jaar later heb ik de over-
stap gemaakt naar de kleuters. Dat 
was spannend. Oudere kinderen 
leren van papier, maar kleuters door 
te doen en te ervaren. Dat is een 
heel andere manier van lesgeven.” 

Er staan haar verder nog vele mooie 
momenten bij zoals de feestelijke 
dag toen ze 25 jaar voor de klas 
stond. Ze werkte toen net anderhalf 
jaar bij de Vendelier en werd meteen 
in het zonnetje gezet. En een ander 
hoogtepunt dat ieder jaar terugkomt 
is het afronden en afscheid nemen 
van de klas. De dankbaarheid van 
de kinderen en ouders is hartver-
warmend. 
En nu, september 2019, is Henriet 
met pensioen. Slaat de verveling 
toe? Geen moment, want haar ‘to 
do lijstje’ is groot. “Ik heb een grote 
tuin met daarin een fl inke groenten-
tuin waarvoor ik veel plantgoed zelf 
zaai. Daarnaast ga ik houtbewer-
ken en een tuinhuis of een tuinset 
maken. Pallets staan al op voor-
raad. Verder heb ik mijn tennis, het 
vrijwilligerswerk bij kringloopwinkel 
Een Aarde en wil ik mij verdiepen 
in kookboeken om meer met mijn 
stoomoven te koken.”

Bedankt
Op school heeft ze inmiddels 
afscheid genomen van al haar kin-
deren en collega’s. Als cadeau heeft 
het onlangs ingerichte perkje op het 
schoolplein van de locatie Stepe-
kolk, de naam ‘Juf Henriet Plant-
soen’ gekregen. Maar ze heeft niet 
iedereen kunnen bedanken. Daarom 
bedankt ze graag via de Brandevoor-
ter Courant alle kinderen voor het 
vertrouwen, de interactie, de mooie 
gesprekken, de bergen nakijkwerk, 
de (leer)energie en de stapels teke-
ningen. “Ook bedank ik alle ouders, 
dat ze hun kinderen aan mij hebben 
toevertrouwd. Ik heb jullie kinderen, 
jullie grootste bezit, mogen lenen en 
dat vind ik heel bijzonder. Ik heb het 
super graag gedaan. Dank jullie wel 
allemaal!” n

doween dit jaar te organiseren.
Mocht je deze beslissing jammer 
vinden, neem dan contact met 
ons op via: info@brandoween.nl. 
Wij kunnen namelijk heel veel hulp 
gebruiken bij de organisatie van 
Brandoween: in het bestuur, bij het 
uitzetten en plannen van de route, 
het organiseren van de workshops 
en het helpen op de dag zelf. 
En heb je ideeën voor een eventue-
le Brandoween in 2020? Misschien 
een andere route, een andere inde-
ling van de dag, andere workshops 
of dingen waar wij nog niet aan 
gedacht hebben, laat het ons dan 
weten via info@brandoween.nl. 
Dan kunnen we kijken of we samen 
nog een keer Brandoween kunnen 
organiseren.

De organisatie bedankt iedereen 
enorm voor de inzet van de afgelo-
pen jaren. n



74

Naam Website
----------------------------------------------------------------------------------
Atletiek Helmond www.atletiekhelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Atma Yoga www.atmayoga.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Badmintonclub BC 85 www.bc85helmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Balletstudio Brandevoort www.balletstudiobrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Basketbalvereniging Black Shots www.blackshots.nl
----------------------------------------------------------------------------------
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
----------------------------------------------------------------------------------
DV X-perience www.dvxperience.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Flame Trails www.flametrails.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Helmondse Atletiek Club (HAC) www.hac-helmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Hockeyclub Mierlo www.hcmierlo.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Hockeyclub Helmond www.hchelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Sportverenigingen

Naam Website 
----------------------------------------------------------------------------------
Honk en Softbal club Nuenen www.hscn.nl
----------------------------------------------------------------------------------
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
----------------------------------------------------------------------------------
Digitale beeldgroep 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: www.wijkraad.brandevoort.org
----------------------------------------------------------------------------------
Witte Wel Witte Nie
E: wijkraad.voorzitter@brandevoort.org W: www.wijkraad.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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trust Advocaten Advocatenkantoor Stapelovenweg 2 - 5708 JW - Helmond
T: 040 400 28 28 E: info@trustadvocaten.nl W: www.trustadvocaten.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuinontwerpburo Frank Stegers Tuinontwerpen Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93 E: info@frankstegers.nl W: www.frankstegers.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verwaijen Consulting Projecten - advies - training - coaching Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond
T: 06 53 94 39 44 E: info@verwaijenconsulting.nl W: www.verwaijenconsulting.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VidaSense Psychologie-Coaching-Training Woesthoeve 1 - 5708 VN - Helmond
T: 0492 66 73 79 E: info@vidasense.nl W: www.vidasense.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ellen Verheijen | studie adviseur Studiekeuze advies voor scholieren Meienvoort 4 – 5706 HK - Helmond
T: 06 430 22 303  E: tellentenzo@gmail.com  W: www.studiekeuzebootcamp.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedrijvenindex

ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 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



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

Bekijk de actie: www.hup.eu/sport/actie
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