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> Tante Jo
> Geen gezeik in mijn eigen wijk
> BIO markt op vrijdagmiddag
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MET SUCCES IN 2019 VERKOCHT IN UW WIJK.
UW WONING IN 2020 VERKOPEN?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende waardebepaling.
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WÉRKT VOOR U
UW WONING EXTRA ONDER DE AANDACHT OOK IN 2020!
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Bedankt voor uw bezoek in 2019 en we hopen u in 2020
weer te begroeten in ons mooie winkelcentrum. Fijne feestdagen!

HELMOND CENTRUM,

RIDDERLIJK
GENIETEN

BINNENKORT
IN HET THEATER!
23/01

01/02

MUZIEK

SHOW

HADEWYCH MINIS, MATANGI
QUARTET E.A.

04/02
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Hadewych doet de dames

TONEEL

08/02
MUZIEK

09/02
JEUGD

14/02
TONEEL

18/02
DANS

27/02
JEUGD

TAPEFACE
Nieuwe Voorstelling
SUN RECORDS
Where Rock & Roll was born
TONEELGROEP OOSTPOOL E.A.
God is een moeder
3JS
De aard van het beest
JUF ROOS
Gaat op vakantie
JEROEN SPITZENBERGER E.A.
De liefde begraven
CONNY JANSSEN DANST
Kiem
BENJAMIN DE BEER
Kristal Theater i.s.m. Harlekijn Holland

DONDERDAG 23 JANUARI - 20:15 UUR
28/02
05/01
JEUGD

BUMBA OP REIS
Studio 100

16/01

KARIN BRUERS
CABARET Love is Wonderful

17/01
KLASSIEK

19/01
JEUGD

21/01
DANS

24/01
MUZIEK

26/01
KLASSIEK

29/01
CABARET

DOMINIC SELDIS
Music, maestro! - try out
CONCERTANTES
Ans & Wilma

MUZIEK

HANDSOME POETS
Lieve schatten

11/02

HENDRIK GROEN - ZOLANG ER
LEVEN IS
Beau Schneider e.a.

SCAPINO BALLET ROTTERDAM
Pearl
ED STRUIJLAART
Gitaarmannen: van Clapton tot Sheeran
NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE
9e Beethoven
ALEX PLOEG
Ultimatum

HOMEMADE PRODUCTIONS
MUZIEK- Vietnam (naar Minh Vu)

TONEEL

30/01

DINSDAG 11 FEBRUARI - 20:15 UUR

THEATER

THEATERSPEELHUIS.NL

Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
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Neerwal 62

Brandevoort 26

Luitvoort 14

5708 ZA Helmond
vraagprijs € 395.000 k.k.

5706 KA Helmond
vraagprijs € 624.000 k.k.

5706 HC Helmond
vraagprijs € 375.000 k.k.
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Luitvoort 5

Loovoort 4

Tierelayshoeve 4

5706 HC Helmond
vraagprijs € 389.000 k.k.

5706 HB Helmond
vraagprijs € 375.000 k.k.

5708 VV Helmond
vraagprijs € 639.000 k.k.

Heeft u in het nieuwe jaar verhuisplannen of woont u al zeer prettig maar bent u benieuwd
naar de waarde van uw huidige woning?
Ik sta ook in 2020 voor u klaar om uw woonwensen mede te realiseren. Of het nu verkoop, aankoop of een
taxatie betreft.
Wist u dat een taxatie kan zorgen voor lagere woonlasten? Tevens ben ik ook gecertificeerd taxateur, dus kan
ik u ook daarmee helpen.
Namens mijn hele team van Broeckx makelaars wens ik u een gezond en vooral leuk 2020 toe.
Uw wijkspecialist:
Ruud Hesen
06 533 01 994

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

Vind ons ook op:

Inhoud
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Geef je dromen
een Kanzz
Financiële planning levert je meer op dan het kost!
Ben je onzeker over je ﬁnanciële toekomst? En ben
je op zoek naar ﬁnanciële rust? Een oplossing voor dit
probleem is een ﬁnancieel plan. Hiermee kun je geld
besparen en de juiste ﬁnanciële beslissingen nemen.
Bel voor een vrijblijvende afspraak of kijk op kanzz.nl.
Hans Maasakkers, FFP
06 - 50 52 47 02
hans@kanzz.nl
ﬁnanciële planning
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Herselsestraat 16
5708 XK Helmond
www.kanzz.nl

wonen | hypotheken

echtscheidingen

Van de redactie
december 2019

Op de rand van 2020 kijkt Brandevoort tevreden uit naar ijverig bouwende bouwvakkers en aannemers,
die hier in deze wijk weinig last
lijken te hebben van stikstof belemmerende of andere bouwkundig
gerelateerd ongemakken. Het gaat
dan om stoffen die omwonenden
veel overlast kunnen bezorgen, zoals PFas, Pfos en andere vreemde
ongezonde stoffen.
Over het algemeen lijkt de grond
van Brandevoort gezond, vruchtbaar en goed leefbaar. Niet alleen
de 100 woningen in Liverdonk en
nog meer in Hazenwinkel komen er
aan, maar het schijnt ook zo te zijn
dat nu echt de innovatieve woningen in de slimme wijk geworteld
raken. In ieder geval de CASA-woning. De immer uitblijvende vergunningen zijn nu afgegeven en niets
lijkt de initiatiefnemers nog tegen te
kunnen houden.
Ondertussen neemt de cultuur van
buiten de wijk een bijzondere plek
in. In afstemming met de afde-

ling communicatie en marketing
van het Speelhuis en de Cacaofabriek zal de redactie de komende
tijd cultuur en ontspanning extra
aandacht geven. Op nog geen tien
minuten afstand van de wijk, staat
het Speelhuis. Niet veel verder staat
de Cacaofabriek en daar kan de
Brandevoorter gemakkelijk met de
fiets komen. Alle reden om deze
plekken onder de schijnwerper te
zetten. Om te beginnen komt in dit
decembernummer Esther aan het
woord die in onze wijk woont en
werkt bij het Speelhuis.
Bouwen, wonen, leven, zorgen en
genieten zijn elementen die in onze
wijk in haar bijna 20 jarig bestaan
centraal staan.
Bewoners nemen deel aan evenementen en vieren vluchtig hun mijlpalen zoals Sinterklaas, Dickens en
nu alweer carnaval, terwijl de kerst
nog moest komen. De Nederlander,
maar überhaupt de hedendaagse
mens lijkt minder tijd te nemen om
rustig stil te staan bij evenementen.

Het lijkt alsof je niets mag missen
en alles moet volgen. Ongezonde
stress is het breed maatschappelijk
fenomeen als gevolg. Gelukkig verschijnt onze Courant met regelmaat
van vier keer per jaar. Dat willen
we de komende decennia doorzetten. De artikelen in deze Courant
bieden alle gelegenheid om alle
gebeurtenissen nog eens rustig te
herbeleven.
Joke van Ekert, een van onze oudste bewoonsters uit de wijk, geeft
ons een zinvolle boodschap mee
voor het nieuwe jaar: “Leef met
regelmaat, geniet van je omgeving,
beweeg iedere dag en doe maar
gewoon, dat is goed genoeg.” Alle
reden om haar aan het eind van dit
jaar op de voorpagina te plaatsen.
Wij wensen u een fijn oud jaar en
een zinvol en energiek nieuw 2020.
n

tekst: de Redactie
foto: Vincent Knoops
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EEN
OPLOSSING
VOOR UW
MOEILIJKHEDEN?

BIG Register GZ-Psycholoog / Psychotherapeut

PVP is gespecialiseerd in het onderzoeken en
behandelen van psychische problemen bij
volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 0 jaar.
In een veilige omgeving helpt ons team van
betrokken hulpverleners u om inzicht te krijgen in
uw problemen en werken we samen aan
verandering.

T 0493 - 315 592
E info@pvpdeurne.nl
I www.pvpdeurne.nl

DEURNE
Tramstraat 17
5751 JK Deurne

HELMOND
De Plaetse 36
5708 ZJ Helmond

VERKOOP
GESTART!
• Volop variatie aan woningen
• Start bouw medio 2020
• Prijzen vanaf € 269.000,- v.o.n.

Inschrijven kan op onze website
tot 31 DECEMBER 23:59u

36 koopwoningen
in Brandevoort

WWW.LEEFLIVERDONK.NL
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Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt

Wanneer u als lezer deze editie van
de Brandevoorter Courant open
heeft geslagen zijn we alweer aan
het einde van het jaar beland. 2019
is voorbij gevlogen en ’t BrandPunt
heeft weer 12 maanden vol allerlei activiteiten en hoogtepunten
die aan de geschiedenisboeken
kunnen worden toegevoegd. We
begonnen met de nieuwjaarsreceptie begin januari en eindigden met
deelname aan het mooie DickensNight op zondag 15 december.
Zoals u van ons gewend bent staan
de deuren uiteraard ook in 2020
weer voor iedereen in de wijk open,
en hopen we nog meer mensen
te mogen verwelkomen om deel
te nemen aan een activiteit of om
gewoon gezellig een kopje koffie te
komen drinken…!

Een korte terugblik
Het wijkhuis heeft er weer een paar
bedrijvige maanden opzitten met
veel verschillende soorten activiteiten, voor iedere wijkbewoner wat
wils. Zo hadden we weer enkele
geslaagde edities van de FAFF
(Friday Afternoon with Family and
Friends) met heerlijk eten in de
thema’s Oosterrijk en Sinterklaas.
Deze populaire avonden zullen
ook in 2020 terugkeren, zolang we
voldoende handen hebben voor het
koken en de organisatie. Geïnteresseerd om een keer mee te helpen?
Neem dan contact op met beheerder Jan Damen.

In oktober hadden we ook de
gezellige eerste editie van Maestro Brandevoort, waar Jet Uijen er
met de winst vandoor ging, en een
magische theatervoorstelling waar
een grote groep kinderen uit de wijk
van genoten heeft. Voor november
kunnen we terugblikken op de start
van het carnavalsseizoen met de
Brandeliers (waar verderop in deze
editie van de Courant meer over is
te lezen), een avond vol muziek en
plezier tijdens ‘Disco met een tikkie
vout’, en uiteraard de intocht van
Sinterklaas in Brandevoort tijdens
het laatste weekend van november.
De twaalfde maand van het jaar
stond voornamelijk in het teken van
kerst met een deelname aan DickensNight en een kerstconcert van
BrandTastic. Een mooie verzameling aan activiteiten en evenementen die we in 2020 ook weer hopen
te organiseren.

Vooruitblik activiteiten
Traditiegetrouw zal natuurlijk 2020
feestelijk worden ingeluid tijdens
de nieuwjaarsreceptie op de eerste
zondag van januari (5 januari)
vanaf 14.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal ook de Brandevoorter
van het jaar worden bekend gemaakt, ditmaal alweer voor de elfde
keer. Uiteraard bent u ook van harte
welkom om samen met de wijkraad
en het bestuur van het wijkhuis gezamenlijk te toosten op het nieuwe
jaar.

In januari en februari volgen er
meerdere activiteiten. Zo kunt u
al kaarten kopen voor de Zwetsavond en Zwetsmiddag op 11 en 12
januari; wees er snel bij als u zeker
wilt zijn van een plekje. In februari
staan er nog meer carnavalsactiviteiten op de planning, zoals
het tienerbal op 21 februari, het
Brandeliersbal op 22 februari, en
kindercarnaval op de 24ste. Mocht
u geen carnavalsfan zijn, sluit dan
een keertje aan bij de FAFF op vrijdag 31 januari voor een avond vol
gezelligheid en lekker eten.
Last but not least: inmiddels uitgegroeid tot een van de populairste
evenementen in Brandevoort staat
op 25 januari de wijkquiz Witte Wel
Witte Nie gepland, gevolgd door de
gezellige feestavond in de sportzaal
op zaterdag 1 februari.

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

tekst: Het bestuur van ’t BrandPunt
foto: Brandevoort aan de kook
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Bourgondische
doener in de
beveiligingsbranche

Wie is Joep Verhallen?
Joep is in 1957 geboren in Eindhoven en opgegroeid in Stratum. Nu
woont hij al jaren met zijn vrouw in
Geldrop. Hun zoons zijn inmiddels
de deur uit.
Het bedrijf Verhallen Security bevindt zich sinds 1988 eveneens in
Geldrop.
Joep werkte in zijn jonge jaren in het
verzekeringswezen.
Per toeval kwam hij terecht in de
wereld van draadloze systemen en
is deze gaan verkopen. Die systemen zijn niet meer te vergelijken
met die van nu natuurlijk. De sector
blijft enorm in ontwikkeling.
Inmiddels is Joep 26 jaar getrouwd
met zijn mooie vrouw en hebben zij
twee zoons van respectievelijk 25 en
26 jaar en een bloeiend bedrijf met
twee vaste monteurs die al lang bij
het bedrijf werken.
Als je zijn vrouw zou vragen haar
man te beschrijven zal ze zeggen dat
Joep een Bourgondische doener is.
“Hij is altijd bezig en kan niet stil zitten, pas na 10 uur in de avond komt
er wat rust in de man.”

Wat onderscheidt Verhallen
Security?
Dit is een bedrijf met een persoonlijke benadering, heel benaderbaar.
Klanten kunnen Joep altijd bellen.
Joep probeert een probleem meteen
op te lossen. Er zijn 2 monteurs die
al lang in dienst zijn. De 750 klanten,

van particulier tot grote bedrijven
weten altijd met wie ze te maken
hebben.
Het gaat voor 90% om inbraakbeveiliging en camerasystemen.
Maar ook voor brandbeveiliging en
toegangscontrole kunnen ze worden
ingeschakeld.
De branche kent veel ontwikkelingen, systemen worden steeds beter
en ook het bedrijf van Joep heeft
altijd het nieuwste van het nieuwste.
Joep geeft altijd advies op maat.
Vol enthousiasme laat Joep me een
aantal mogelijkheden zien en dat is
nog maar een kleine greep uit wat
er kan.
Mocht u interesse hebben, Joep
komt graag langs voor een vrijblijvende offerte.
Op zijn website
www.verhallen.security.nl treft u
meer informatie aan over zijn beveiligingsbedrijf. n

Vanwege de meer dan voldoende
copyruimte die we deze uitgave hadden
zijn alle 4 de ondernemers een dubbele
pagina geworden. Dat is niet standaard,
zie www.brandevoortercourant.nl voor de
voorwaarden.

tekst: Emmely Plas
foto: Vincent Knoops
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Omdat iedereen anders is...

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.

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

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

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

Schoon, Schoner,
CarPro!

2 Indoor
3.000 m erience!
p
Carwash Ex
Helmond • Nuenen • Weert
www.carpro.nl •
CarproCarwash •
CarproCarwash
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Advertorial

Op weg naar een duurzame samenleving

‘Samen onze voetafdruk verkleinen’
Duurza(a)m(er) wonen heeft veel voordelen. Zo draag je niet alleen bij aan een beter milieu,
je bespaart ook nog eens geld, woont comfortabeler en gezonder en bent minder afhankelijk
van externe partijen. Angela van Beusecom, woonachtig in Brandevoort, is al 17 jaar financieel
adviseur bij Rabobank en adviseert (toekomstige) huizenbezitters. Ze vertelt welke mogelijkheden
er zijn als je je woning wilt verduurzamen.

Rabobank wil als één van de
grootste hypotheekverstrekkers
van Nederland én maatschappelijk
betrokken bank bijdragen aan een
beter klimaat. Angela: “Binnen ons
team Financieel Advies probeer
ik ervoor te zorgen dat het thema
duurzaamheid een vanzelfsprekend
onderwerp is in al onze hypotheekgesprekken met de klant. We willen
als Rabobank de verduurzaming van
de woningmarkt significant versnellen.”

Ruimere financieringsmogelijkheden
Bij het afsluiten van een hypotheek
weten mensen vaak nog niet welke
verduurzamingsacties ze gaan oppakken. Daarom heeft Rabobank het
groendepot in het leven geroepen:
‘We reserveren een budget voor verduurzaming van de woning. Je kunt

later vaststellen welke maatregelen
je precies gaat nemen’, legt Angela
uit. ‘Daarnaast zijn er bij Rabobank
ruimere financieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van de
woning.’

Ook verduurzamen?
Het is niet zo vreemd dat mensen
bij het afsluiten van hun hypotheek
nog niet helder hebben welke verduurzamingsacties ze willen nemen.
Er zijn tal van mogelijkheden en wat
voor jou de beste optie is, is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld hoe oud je woning is. Om
meer helderheid te scheppen werkt
Rabobank samen met Greenhome.
Zij hebben de huisscan ontwikkeld.
Deze scan geeft inzicht in de mogelijkheden van verduurzaming voor
je woning, de aanbevolen volgorde
van de te nemen maatregelen en

de investering en terugverdientijd.
Angela: ‘Bovendien kun je bij het
afsluiten van een hypotheek bij de
Rabobank gebruik maken van gratis
energieadvies van een adviseur van
Greenhome. Hij of zij maakt een
stappenplan, ondersteunt bij het
aanvragen van offertes en maakt
een besparingsberekening.’

Adviesgesprek is eerste stap
Angela en haar collega’s verwachten
door het geven van helder advies
bij te dragen aan een duurzamer
Nederland. “Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we
kritisch kijken naar onze woningen.
Een adviesgesprek is vaak een eerste stap. Samen bekijken we hoe we
onze voetafdruk kunnen verkleinen.”
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THE NEW FORD PUMA

www.vanmossel.nl/ford/pre-order-puma

BESTEL DEZE KRACHTIGE SUV NÚ AL BIJ VAN MOSSEL

AL VANAF

€ 26.900

MEDIO JANUARI IN DE SHOWROOM

Mierlo
P GRATIS + makkelijk
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
Dorpsstraat
orpsstraatt 142 | M
MIERLO
L | 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
LO
16

Prinses Jacqueline
d’n urste
De commissie Binnengebeuren
heeft een goede traditie voor een
ludieke herkenbare bekendmaking: gedempt licht, een spannend muziekje en de 11 hints
plaveien de weg naar de
onthulling.
Maar dit jaar is een bijzonder jaar. CS de Brandeliers bestaat 11 jaar en
viert haar jubileum. Een
geweldige mijlpaal voor de
club en de wijk Brandevoort, omdat de Brandeliers laten zien dat carnaval
al 11 jaar gevierd wordt in
deze mooie wijk. Een mooie
aanleiding om dit jaar niet
een man, maar een prominente
vrouw uit de wijk als voorganger
voor carnaval 2020 te vragen.
Dit jaar is de hoogheid niet als
mascotte van de Brandeliers de zaal
ingeleid, maar werd een afleiding
gevonden in de mascotte van SV
Brandevoort. In het draakje zat als
afleiding de man van onze Prinses,
Jack Le Doux. Het leek of deze man
de prins zou zijn, maar dat was niet
het geval, want op dat moment
kwam onze Prinses tevoorschijn
op het podium. Zij werd ook eerst
onthuld en toen aangekleed als
Prinses. Op het moment dat dit
klaar was, kreeg zij de scepter van
Oud Prins Mark 1 en was zij vanaf
dat moment Prinses Jacqueline 1.
Adjudante Patty gaat haar helpen
de komende tijd.
Onze fantastische dansgarde had
als eerste een cadeau: een volledige
nieuwe dans.

Wie is Prinses Jacqueline
d’n urste?
Jacqueline Le Doux groeit op in
Eindhoven en verhuist in 1988 naar
Helmond. Als een van de eerste
bewoners vindt zij, samen met
echtgenoot Jack, zoon Dominique
en dochter Michelle in 2001 haar
thuis in Brandevoort. Van maandag
tot en met vrijdag is ze ‘Real Estate
Operations’-manager bij Signify,
beter bekend als Philips Lighting. In
haar vrije tijd is Jacqueline veel op
sportpark Brandevoort als bestuurs-

lid
van
SV Brandevoort.
Is ze thuis, dan harkt ze de tuin en
speelt piano. Verder valt thuis het
volgende op: voetbal is wat de klok
slaat. Jack staat op het veld, als trainer of scheidsrechter en Jacqueline
is als enige vrouw in een mannelijk
bestuur SV Brandevoort helemaal
bezeten van voetbal. Samen kun je
hen regelmatig spotten op de tribune en in de businessclub van het
Philipsstadion. Een jubileum organiseren is de prinses prima toevertrouwd. Aan de organisatie van 10
jaar SV Brandevoort draagt ze meer
dan een steentje bij. Dit jubileumjaar kraakt CS De Brandeliers het
spreekwoordelijke glazen plafond
met de eerste Prinses. Voor Jacqueline kwam het verzoek als een grote
verrassing, maar na ampel beraad
met Jack aanvaardt ze de aanstelling met veel plezier. Hoe eervol is
het om als Prinses Jacqueline 1 de
scepter te zwaaien in het Carnaval
2020! Samen met adjudante Patty
en de Brandeliers maken we er een
geweldig jubileumfeest van!

Adjudante Patty
Adjudante Patty maakt het vrouwelijk duo compleet. Patty is 38 jaar
en samen met haar man Pascal en
dochter Robyn 10 jaar woonachtig

in Brandevoort. Zij is 15 jaar intern
begeleidster en schoolcoach geweest en zoekt nu weer ander werk.
Haar man Pascal heeft een eigen
bedrijf.
Patty is als Brandelier betrokken bij de organisatie van
diverse activiteiten zoals
de tieneravond en het
jubileumfeest. Zij wil het
carnaval in Brandevoort
meer ‘schwung’ geven. Als
voorzitter van de Ouderraad van OBS Brandevoort
streeft ze er naar om de
jeugd meer bij de carnaval te
betrekken. Dan zullen uiteindelijk meer wijkgenoten met
hun gezin carnaval bij ‘de hoftempel’ ’t BrandPunt gaan vieren.
Vorig jaar heeft ze enorm genoten
als racechick van Prins Mark 1 en
adjudant Jeroen. Ze is super trots
op het feit dat ze bij het 11-jarig jubileum van de Brandeliers als tweede
vrouw naast Prinses Jacqueline 1 op
het podium mag staan.
Onze Hoogheden hebben de
‘racechicks in crime’, Joyce en Elke,
gevraagd of zij als hofdames aan
willen treden om er wederom een
topfeest van te maken.

Motto 2019/2020
Het thema van carnaval
2020 is: ‘Daor brandt nog licht’. Dit
is duidelijk geïnspireerd door de
kraker van Guus Meeuwis, maar
vooral door Prinses Jacqueline 1 en
de adjudante Patty. Zij houden van
een mooi feest. Jacqueline maakt
het licht en Patty doet het steevast
als laatste uit. In Brandevoort kent
gezelligheid geen tijd. We komen
bijeen in straten, op pleinen, op ons
sportpark, in onze hoftempel
’t BrandPunt, in de buitens en in De
Veste. Overal is het gemoedelijk en
gezellig en gaan we door zolang het
licht brandt!
Op naar een fantastisch carnaval
2020! n

tekst: De Brandeliers
foto: Jan Dijstelbloem
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Geen gezeik
in mijn eigen wijk

Zo… dat is een stevige slogan. Daarmee is de boodschap van onze nieuwe wijkagent duidelijk.
Ik zit aan tafel met Roy Mudde. Vanaf september is hij onze wijkagent en vervangt
Patrick en Rob. Terwijl de wijk groeit, is het aantal wijkagenten gehalveerd.
Een pittige klus die hij niet uit de weg gaat.
Roy Mudde, wijkagent
Toen Roy hoorde dat onze voorgaande wijkagenten een andere
functie kregen en hij gevraagd werd
deze plek op te vullen zei hij zonder aarzelen “ja”. Het is een relatief
jonge wijk, die volop in ontwikkeling
is. De afgelopen vier maanden heeft
hij voornamelijk gebruikt om kennis te maken met zoveel mogelijk
instanties, bedrijven en mensen
die op één of andere manier een
belangrijke rol in de wijk spelen. Van
wijkraad, voorzitters en beheerders
van ‘t Brandpunt, conciërges en
directie van scholen, winkeliers en
ondernemers tot aan de wijkwethouder, buurtbeheerders, coördinatoren bij de gemeente, woningbouw,
jongerenwerkers en opbouwwerkers
van de LEV-groep. “Het mooie aan
Brandevoort is dat de Brandevoorters erg betrokken zijn. De buurtpreventie, de WhatsApp groepen,
facebookgroepen, ze zijn er allemaal
om elkaar te helpen”, aldus Roy.

Instagram
Typerend voor Roy is zijn actieve
aanwezigheid op Instagram. Ik volg
hem al een tijdje op zijn account
“wijkagent_helmondbrandevoort”.
Hiermee geeft hij op een leuke en
informatieve manier een kijkje in zijn
werk. In zijn berichten laat hij bijvoorbeeld de overlast op het station
en in de parkeergarages zien. Dit
heeft zijn volle aandacht!

Hij laat ook zien dat een wijkagent
niet 24-7 door onze straat loopt of
met onze wijk bezig is. Voor sommige mensen is dat wel eens moeilijk
te begrijpen wanneer ze Roy willen
spreken of in actie willen zien. Een
wijkagent heeft een grote variëteit
aan werkzaamheden in en buiten de
wijk. Eén daarvan is zijn coördineerde rol, waar het nodige overleg bij
komt kijken. Of de noodhulp dienst
die hij draait in de regio Helmond.
Zo kwam ik Roy op een zondagochtend in de Vlierdense bossen tegen.
Samen met collega’s, brandweer
en ambulancepersoneel verleende
hij hulp aan een mountainbiker die
door een val ernstig gewond was.

Ik wil alles weten
“Ik wil weten wat er in de wijk
gebeurt, het liefste alles. Dan ben
ik op de hoogte en waar nodig kan
ik besluiten om actie te ondernemen. Daarbij heb ik wel de hulp van
bewoners nodig. Zij zijn de oren
en ogen van de wijk”, vertelt Roy.
“Organiseer je bijvoorbeeld een
evenement of wil je informatie delen
zonder dat directe actie gevraagd
wordt, dan kan je mij via politie.nl/
mijnbuurt een bericht sturen. Of als
je snel een verdachte situatie wilt
delen zonder directe actie, dan is Instagram een goed medium. Je kunt
dan snel een foto met het kenteken
van een verdacht voertuig naar mij
persoonlijk toesturen.” Voor hem is

het een kleine moeite om dan het
kenteken te checken of deze een
bepaalde ‘status’ heeft.
“Let wel dat Instagram niet is bedoeld om een melding of aangifte
te doen. Ik ga een Instagram bericht
dus niet overtypen in het systeem,
dat is ook niet het doel van Instagram.” zegt Roy lachend. Hij vult
daarbij aan: “Mensen doen vaak
geen aangifte, omdat ze denken dat
er niks mee wordt gedaan. Maar
dat is geen juist beeld. Ook voor de
politie geldt ‘meten is weten’. Een
fietsendiefstal bijvoorbeeld. Hoe
meer meldingen, hoe groter de kans
dat we actie kunnen ondernemen.”

Plotseling weg …
“Dus twijfel je om contact op te nemen met de politie? Gewoon doen
en stuur mij een bericht. Jouw info
kan zeer waardevol zijn”. Opeens is
Roy stil. Ik zie aan hem dat er een
bericht binnenkomt via zijn oortje.
“Ik moet snel gaan, er is een melding waar ik echt naar toe moet”.
Later hoorde ik op het nieuws dat
het ging om een vechtpartij bij het
station waarbij een scholier ernstig
was mishandeld. Roy vroeg mij later
die avond of ik alle informatie had
voor dit interview en ik begreep dat
hij nog tot in de avond met dit incident bezig is geweest. n
tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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De missie van Ankie Puts
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, waar word jij de mooiste in….de Veste?
Bij schoonheidssalon de Blauwe Reiger waar Ankie Puts met toewijding en aandacht
haar eigen missie en visie heeft ontwikkeld. Zij komt oorspronkelijk uit Linne in het prachtige
Limburg. Met haar echtgenoot is zij uiteindelijk in Eindhoven gaan wonen en werken.
Ankie is onder andere 12,5 hoofd van de studentenadministratie van de
faculteit Technische Natuurkunde bij de TU/E geweest.

Het begin van een mooi
avontuur
Toen de kinderen nog klein waren,
wilde zij graag wat flexibeler zijn
ten aanzien van de zorg voor hen.
Zij ging zelf al vanaf jonge leeftijd
naar de schoonheidsspecialiste en
toen zij nadacht over wat ze dan
graag wilde doen, want stilzitten is
niet haar ding, kwam dat idee vrij
snel naar boven. Zij besloot een
tweejarige opleiding te gaan volgen
voor schoonheidsspecialiste met
het uiteindelijke doel om aan huis
een eigen praktijk te beginnen. In
2002 vonden zij het ideale huis in
Brandevoort de Veste, geschikt om
een praktijk aan huis te beginnen.
Tijdens de verbouwing zat er met
grote regelmaat een blauwe reiger
voor de deur en dat was uiteindelijk
ook de inspiratie voor de naam van
de salon. Op 1 november 2002 ging
de salon open en zij kreeg al snel
veel klandizie. Dankzij haar doorzettingsvermogen en uiteraard kwaliteit
en service van haar salon bleef ze
ondanks de crisis doorgaan.

Ontwikkeling van haar salon
Ankie is begonnen met de standaard schoonheidsbehandelingen
maar gaandeweg veranderde haar
missie. Zij zag dat met haar behandelingen en producten van de
huismerken zij ook echte probleemhuiden kon verbeteren. Daar is ze
zich in gaan specialiseren maar een
“gewone” behandeling is uiteraard
ook altijd mogelijk. Zij gaat samen
met iemand zoeken naar de factoren en oorzaak van een probleem.
Ligt het aan voeding, stress of een

andere onderliggende factor. Samen
met de klant wordt naar de oplossing gezocht met behandelingen en
producten. Soms lukt het niet maar
dan geeft Ankie alternatieven en
verwijst ze door als dat nodig is. Het
geeft Ankie een enorm gevoel van
voldoening als iemand na jarenlang
tobben eindelijk een prachtige huid
heeft. Haar niveau van service ligt
dan ook heel hoog, men kan bellen,
appen en langskomen met vragen.
Er is vaak op donderdag een inloop
waarbij iemand gratis en vrijblijvend
advies kan krijgen. Dit moet een andere zin worden: Toch merkt Ankie
dat er een drempel is, want er wordt
hier niet veel gebruik van gemaakt.
Waarom dat is blijft een beetje gissen, een stukje schaamte of het
idee dat je meteen aan iets vastzit.

Wie zijn haar klanten?
In de salon komen klanten die variëren tussen 12 en 93 jaar en wel zijn
het veelal vrouwen. Heel af en toe
komen er mannen om zich te laten
harsen maar het zijn er relatief weinig. Het vermoeden is dat er toch
een licht taboe op rust en dat terwijl
mannen eigenlijk vaker problemen
hebben met hun huid door onder
andere het scheren.

Missie en visie van Ankie
Zijn er trends die Ankie volgt? Bij het
huismerk dat zij gebruikt wordt veel
tijd en geld besteed aan research
en marktverkenning. Bovendien
bezoekt zij met regelmaat beurzen
in binnen- en buitenland en leest
vakliteratuur. Zij is altijd bezig om
haar methodes en toepassingen

te verbeteren. Sinds kort maakt ze
gebruik van natural face lifting en
green peeling, twee methodes die
verbluffend effecten hebben. Geen
spuitjes botox, fillers of laser voor
Ankie. Deze methodes horen thuis
bij gespecialiseerde professionals
en eerlijk gezegd vindt ze het soms
verbazingwekkend hoe jong de vrouwen zijn die er gebruik van maken.
Haar motto is dat als je jouw huid
goed onderhoudt er vaak niet veel
meer nodig is dan lichte make-up
om te stralen, less is more. Maar zit
je als puber met acne, als vrouw of
man met huidproblemen, blijf er niet
mee rondlopen en zelf aanmodderen. Soms kan een simpel advies en
bepaalde producten al een wereld
van verschil maken. Dat is waar
Ankie Puts zich nog jarenlang voor
wil inzetten en waar ze kracht en
voldoening uit haalt. Ook voor een
“gewone” schoonheidsbehandeling
maar vooral voor huidproblemen
die soms verdwijnen onder een
laag make-up. Ben je nieuwsgierig
geworden, ga naar www.deblauwereiger.nu of loop eens een keer
vrijblijvend langs. n

Vanwege de meer dan voldoende
copyruimte die we deze uitgave hadden
zijn alle 4 de ondernemers een dubbele
pagina geworden. Dat is niet standaard,
zie www.brandevoortercourant.nl voor de
voorwaarden.

tekst: Mascha van Straaten
foto: Rianne van Lierop
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Dichtbij
VERLOSKUNDIGEN HELMOND

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

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Delicatessenhuis
Combi Centrum Mierloseweg 30
KAAS - NOTEN - WIJN - SALADES - TAPAS - BONBONS
PATÉS - VLEESWAREN - BELEGDE BROODJES - CADEAUS

Tel:0492-347906 www.kaatjejans-helmond.nl
kaatjejanshelmond@gmail.com
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Mondomijn
in gesprek met Máxima
Integraal Kindcentrum Mondomijn in Brandevoort heeft een uniek concept.
Het Kindcentrum biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Ieder kind heeft een eigen gepersonaliseerd ontwikkelplan.
Er is veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling van kinderen.
En dat was precies de reden dat Mondomijn werd uitgenodigd voor
een ronde tafel gesprek met niemand minder dan koningin Máxima.

De avond voor het bezoek zijn directeur Joke Tillemans en Pabo student
en stagiaire Michiel Jansen uitgenodigd op Pabo de Kempel. De laatste
protocollen worden gedeeld. Zo mogen ze onze koningin aanspreken
met Majesteit of mevrouw. En zijn
er de nodige maatregelen rondom
veiligheid te delen. Alle genodigden
maken kennis met elkaar en al gauw
gaat het gesprek over de inhoud,
namelijk de creatieve ontwikkeling
van kinderen en studenten.
Als ambassadrice van ‘Meer muziek
in de klas’ brengt Máxima een bezoek aan onze stad. Opgroeien met
muziekonderwijs staat voor haar
hoog in het vaandel. Een onderwerp

waar Mondomijn mee uit de voeten
kan. Naast het aanbod van maatwerk voor ieder kind van taal en
rekenen, is er veel aandacht voor de
creatieve ontwikkeling van kinderen.
Mondomijn heeft specialisten in
huis voor muziek en dans, maar ook
bijvoorbeeld kunstenaars.
Kinderen kunnen werken in de
Kunstwerkplaats, het Muziekatelier
en het Danshuis. In hun persoonlijke leerdoelen is er aandacht voor
talent. Mondomijn gaat nog een
stapje verder. Zij koppelt bewegen
aan leren lezen. Een onderzoekje bij
kinderen van Mondomijn wees uit
dat eerst drumles en dan een rekentoets leidt tot betere resultaten.

Máxima was erg onder de indruk
van de keuzes die Mondomijn gemaakt heeft. In het gesprek kwamen
nog andere mogelijkheden aan de
orde. Samenwerkingen met het conservatorium, anders opleiden van
leerkrachten en het bedrijfsleven als
partner opzoeken waren mooie uitkomsten van dit bijzondere gesprek.
Op zaterdag 1 februari van 12.00 tot
15.00 uur is er een open dag, voor
kinderen en ouders n

tekst: Joke Tillemans
foto: Vincent Knoops
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Parketman
in hart en nieren....
Wie is Patrick Schepers?
Patrick en Inge wonen samen met
hun vier kinderen en twee honden
sinds november 2013 in hun gezellige huis aan Laan door de Veste
126.
Tijdens het interview zijn alle kinderen en honden thuis, maar overheerst de rust in huis.
Het had wat voeten in aarde om tot
een afspraak te komen met Patrick.
Afspraken moesten een aantal
maal verzet worden omdat het werk
uitliep. En wie Patrick kent weet:
werk gaat voor. Hij staat vierkant
voor de kwaliteit die hij aflevert. Hij
is pas klaar met een klus als hij zelf
tevreden is met het afwerkniveau.
Of zoals Inge zegt: “Patrick legt alle
vloeren zoals hij die zelf ook thuis
zou willen hebben”.
En dat kenmerkt Patrick helemaal.
Half werk levert hij niet, het staat
gewoon niet in zijn woordenboek.
Zijn credo is “Je doet het goed, of je
doet het niet, punt”.
Dat is ook de reden dat hij klanten
heeft waar hij al driemaal de vloeren heeft gelegd na elke verhuizing,
omdat ze zo tevreden waren.
Patrick is erg druk met zijn zaak. Om
opdrachten zit hij niet verlegen.
Tijdens de crisis was het werk wat
minder, maar het lijkt erop dat de
bewoners van Brandevoort het geld

nu dubbel uitgeven, hij heeft het
hartstikke druk. 90% van zijn klanten wonen in Brandevoort, hij wil
heel graag dat dat 100% wordt. Hij
woont en werkt hier graag.

Kwaliteit voorop
Al 16 jaar heeft Patrick zijn zaak
‘Schepers Parket’. Het parket zat
hem al vroeg in het bloed. Toen
Patrick tien jaar was werd er bij zijn
ouders een houten vloer gelegd. Hij
mocht de man helpen en genoot
daar erg van. Dat is zo bij hem
blijven hangen dat hij de hout- en
bouwopleiding is gaan doen. Hij
heeft tijdens zijn opleiding stage gelopen bij datzelfde bedrijf! Tien jaar
heeft Patrick gewerkt bij een baas,
daarna is hij zelf een bedrijf gestart,
‘Schepers Parket’.
Al die tijd is het een eenmansbedrijf
gebleven, omdat Patrick de kwaliteitslat zo hoog legt dat het lastig is
personeel te vinden die dat niveau
hebben.
Inge geeft aan dat Patrick gedreven
en zorgzaam is, maar ook perfectionistisch. En dat is vooral lastig voor
hemzelf, maar heel fijn voor zijn
klanten.

schien uitbreiden, maar alleen als
het een collega is die hetzelfde werk
levert.
Daarnaast is Patrick bezig om in
zijn opslagplaats een ruimte in te
richten waar hij alle vloeren die hij
kan maken ten toon kan stellen
om zo klanten te laten zien wat alle
mogelijkheden zijn.
En als het gezin vrij heeft dan willen
ze lekker genieten van hun seizoensplek op de camping in Asten,
heerlijk buiten zijn en ontspannen
na al dat harde werk.
Mocht je meer willen weten over de
mogelijkheden dan kan je Patrick
altijd bellen of mailen.
Ook voor onderhoudsmiddelen /
producten en bijbehorend advies
kan je terecht bij Patrick.
www.schepersparket.nl n
Vanwege de meer dan voldoende
copyruimte die we deze uitgave hadden
zijn alle 4 de ondernemers een dubbele
pagina geworden. Dat is niet standaard,
zie www.brandevoortercourant.nl voor de
voorwaarden.

Wensen voor de toekomst
Patrick wil heel graag dit werk blijven
doen en fysiek gezond blijven, mis-

tekst: Emmely Plas
foto: Vincent Knoops
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GRAT!S
uitgezonderd standaardcollectie en accessoires

Ook in 2020 staan wij voor u klaar!
Laat u inspireren en
geniet van onze unieke service.
Tot ziens in onze showroom!
Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

Steenweg 26 • Helmond • 0492-520229
samsamkinderschoenen@gmail.com • www.samsamkinderschoenen.nl

Waar staat uw boom volgend jaar?
Verhuisplannen in 2020? Bel ons!

Wij wensen u
een gelukkig nieuwjaar!
T 0492-55 99 88

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

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

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

Pietendag en de Sinterklaasshow
in Brandevoort

Het waren weer twee mooie evenementen voor onze kleine Brandevoorters, georganiseerd door de
Sinterklaascommissie Brandevoort.
Fijn om te zien en te horen dat
zoveel kinderen, ouders, opa’s en
oma’s genieten van dit feest. En
dat maakt het ook dankbaar om te
organiseren.
Maandenlang mailen en bellen naar
Spanje, met de Pieten en natuurlijk
ook met Sinterklaas.
Hoeveel Pieten zijn er op de Pietendag, en Sinterklaas wat wilt u
drinken tijdens uw eigen Sinterklaasshow? Dat zijn allemaal heel
belangrijke zaken en gelukkig is het
allemaal goed gegaan.
Op de Pietendag waren er heel veel
supergrote spellen in Winkelcentrum Brandevoort opgezet, van vier-

op-een-rij, twister tot mikado. Er was
een springkussen en de kinderen
konden genieten van een heerlijke
suikerspin. Er was een heus podium
en daar werden optredens verzorgd
door Balletstudio Brandevoort en
DéDé dance, en alles onder muzikale begeleiding van onze DJ-piet.
Het was één groot feest, waar lekker
veel pepernoten uitgedeeld zijn aan
alle kinderen. En dat waren er véél,
heel veel. Het was megadruk.
Hiervoor bedanken we natuurlijk
alle winkeliers van Winkelcentrum
Brandevoort heel hartelijk.
Iedereen die bij de Sinterklaasshow
aanwezig was heeft ook genoten
van een prachtig spektakel. Met een
echte presentator, een live blaaskapel…. en natuurlijk Sinterklaas en
zijn Pieten. Eén groot feest.
De Pieten deden onder andere voor
hoe ze een ladder op moeten klim-

men en kwamen erachter dat er ook
een Piet met hoogtevrees was. Oei…
Er werd ook veel gelachen, gezongen
en gedanst met alle kinderen. Zelfs
Sinterklaas deed nog een dansje
mee. Knap hoor!
En na de show mocht iedereen, ja
zelfs de opa’s en oma’s als ze dat
durfden, op de foto met Sinterklaas
en de Pieten. Een echte meet-andgreet dus. En als je dan ook nog een
lekkere pepernoten-snoepzak krijgt
is het feest compleet!
De Sint en zijn Pieten vonden het
geweldig om in Brandevoort te zijn
en zoveel kinderen, papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s te mogen begroeten.
Volgend jaar komen ze graag weer
terug. n

tekst: William Feijen
foto: Commissie Sinterklaas
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Op bezoek in Hoofddorp

duurzaamheid

Sinds kort is de automotive campus uitgebreid met een groot bedrijf (nu nog in aanbouw)
voor het uitwerken van integrale duurzaamheid. Gemeente Helmond is er in geslaagd
om een Taiwanees bedrijf voor zich te winnen: Delta Electronics. “De automotive campus is
de ideale omgeving om goed te gedijen in Nederland”, vindt de directie.
Maar wat heeft dat met Brandevoort te maken? En nog meer:
“Waarom hiervoor aandacht geven in onze Courant?”

Dalip Sharma
Daarom op bezoek in Hoofddorp, de
hoofdvestiging van Delta Electronics
EMEA. De president, Dalip Sharma
maakt graag tijd en energie vrij om
ons erg gastvrij te ontvangen.
Voordat wij onze eerste vragen en
standpunten met elkaar kunnen
delen, is al duidelijk dat de heer
Sharma ons gesprek goed heeft
voorbereid. “Uw Courant komt vier
keer per jaar uit en jullie werken aan
een imposant woningproject, uw
smart city in de wijk Brandevoort”,
laat hij weten.
En daar gaat het uitgebreide gesprek
over. Naast de voornamelijk industriële duurzaamheidsprojecten, staat
Delta open voor duurzaamheid in
de woningbouw. Dit past allemaal
in hun filosofie en nog meer in hun
bedrijfscultuur en -plannen.

Integrale duurzaamheid
Dalip Sharma, geassisteerd door
twee marketingmanagers, laat ons
een uitgebreide kleurrijke presentatie
zien. Daarin valt op dat zij ambitieus
investeren in bouwprojecten, die de
hoogste waarderingen krijgen voor
duurzaamheid en vergaande besparingen op energiegebruik. “Hierin
hebben we meer dan wie ook bijzonder rendabele investeringen gedaan, die erg duurzame, stikstofvrije
en heel gezonde werkplekken hebben opgeleverd. Dit kunnen we ook
heel goed realiseren in de woningbouw voor Helmond”, beweert onze
gesprekspartner. Op ons voorstel
om heel concreet te gaan participeren in een groot saneringsplan voor
bijvoorbeeld de zonnepanelen aan
het spoor, reageert de bestuurder
snel en adequaat: “Ik breng jullie in
contact met onze business director
en jullie kunnen met hem direct aan
de slag gaan.” Dalip Sharma legt
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verder uit dat wij samen met enkele
andere direct verantwoordelijken
voor duurzaamheid in woningbouw
uit zijn bedrijf plannen kunnen maken voor innovatieve verbouwingen
in de woningen van de BSD, maar
ook voor bestaande woningen in de
wijk Brandevoort.

Samenwerkingsverband
Zowel de slimme wijk als allerlei
vragen van bewoners uit Brandevoort over de duurzaamheidsaanpak
nu en in de toekomst kunnen een
rol spelen in ons samenwerkingsverband.
In het gesprek en ook tijdens de
rondleiding in het bedrijf komen
talloze voorbeelden van dienstverlening van Delta naar voren: integrale
energievermindering, op elkaar
afstemmen van mobiliteit stroomvoorzieningen en zonne-energie.
Het probleem van de toekomst,
namelijk de opslag van opgewerkte
energie, zou via een combinatie van
de autoaccu met het energiegebruik in het huishouden een goede
oplossing kunnen zijn. Yalin Tsai,
Hoofd van marketing en communicatie bij Delta legt gedetailleerd
uit hoe gebruikers heel gemakkelijk
hun energiegebruik in huishoudelijk verband kunnen controleren en
verbeteren. “De combinatie met het
inzetten van circulair gebruik van
grondstoffen en water komen voor
in het dienstenpakket van Delta”,
bevestigt Yalin. Dit dienstenpakket
is gebaseerd op de visie en missie
van het bedrijf om maatschappelijk
verantwoord bezig te zijn. Oprichter
en Ere voorzitter Bruce Cheng van
Delta groep verwoordt het als volgt:
“Sinds de tijd dat ik entrepeneur ben,
heb ik veel nagedacht over de kern
van het ondernemen. Ofschoon een

zaak winst moet maken, is het nog
belangrijker om te beseffen dat het
bedrijf met zijn expertise en middelen moet bijdragen aan een goede
samenleving.”

Consequente manier van
werken
‘Gastvrijheid’, ‘vriendelijke en transparante omgang met elkaar’, ‘consequent de bedrijfsfilosofie uitdragen’
zijn de rode draad in het bezoek aan
het bedrijf in Hoofddorp. Wij ervaren
dat de gesprekspartners deze waarden tijdens onze ontmoeting serieus
nemen.
Zo onderscheidt de hoofdingang
van Delta zich van andere zakelijke
en vooral commerciële panden in
het bedrijvencentrum Hoofddrop
door een waaier van elektrische oplaadpunten. Min of meer alle medewerkers rijden in elektrische auto’s
die zij op het bedrijf efficiënt steeds
kunnen opladen. Bij het verlaten van
het pand van Delta valt de levensgrote uitspraak aan de voorkant bij
de ingang op dat je in een totaal
energie- en co2 vrije bedrijfsruimte
bent geweest.
Onder de uitdrukkelijke afspraak
om tussen nu en enkele weken een
vervolgbijeenkomst te hebben, gaan
we na twee uur ruim voldaan richting Helmond, sorry Brandevoort. En
dan hebben we de 6 gangen maaltijd van oosterse of waarschijnlijk
Taiwanese gerechten nog niet eens
genoemd.
Op weg naar een integrale duurzame en wellicht heel circulaire woon
en bouwomgeving. n

tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
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FILOSOFILM

V.A. 10 FEB

6 x filosofie & film door dr. Rob van Gerwen.

KINDERFILMFESTIVAL

22 FEB T/M 01 MRT

GOEDEMORGENFILM

MA T/M VR 10:00 U

Film, chips en fris in de schoolvakanties.
NOG TE ZIEN TOT 19 JAN

Negen kunstenaars werd
gevraagd IKEA-meubels
als uitgangspunt te
gebruiken voor hun
kunstwerken.
V.A. 06 MRT
WORLD PRESS PHOTO
EXHIBITION 2019
HELMOND

Film met warme drank en chocolade.

THE ROYAL OPERA HOUSE
& BALLET
MEERDERE TIJDSTIPPEN
Opera en ballet op het witte doek.

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

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

VOOR AL UW HOUTEN
EN PVC VLOEREN

Voor meer informatie:

info@schepersparket.nl
WWW.SCHEPERSPARKET.NL
www.ericvanoss.nl
Raaphoeve 3, 5708 SM Helmond – 0492-550190
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Laan door de Veste 126
5708 ZZ Helmond (Brandevoort)
Tel: 06 53 77 92 53

BIO Markt

op de vrijdagmiddag
Een uitje voor de Brandevoorter dat anders dan anders is.
Sinds een paar jaar kent Brandevoort een actieve loop van bewoners
naar onze centrale markthal op vrijdagmiddag. De markthal biedt dan onderdak aan
veel biologische producten: brood, wijn, groenten en kaas. En daartussendoor ruik je
al van verre de gebakken lucht van de kibbeling en andere vissoorten.
Iedereen lijkt erg tevreden met het aanbod en de kwaliteit van producten.
Tussen 13:30 en 18:00 uur
Dan zijn de verkopers actief voor
de Brandevoorters. Meestal zie je
een bekende groep van buren die
rondloopt en voor de komende
week producten kopen die dicht bij
de natuur staan. De markt heeft
een grote selectie biologische
groenten en fruit, vers brood en
gebak, kaas en zuivelproducten
maar ook vlees en vleeswaren.
Lokale boerderijen herbergen producten van biologische oorsprong.
Dierenwelzijn staat bij hen hoog in
het vaandel. Verder tref je diverse
bio-gecertificeerde producten aan,
zoals olijfolie, wijn, jam en bloem.
Een geweldig en doordacht aanbod!

Gezonde producten
Bezoekers vertellen ons dat de
producten die ze hier vinden, beter
smaken en een uitstekende kwaliteit hebben. Het zijn producten
uit de streek. Hoewel sommige

producten wat duurder zijn, kiezen
de bezoekers ze toch, omdat ze
gezonder zijn. En van de producten
weten zij dat ze niet genetisch zijn
gemodificeerd of behandeld met
pesticiden.

Persoonlijk contact
De verkoper heeft tijd voor de
consument. Je mag als koper jouw
product zelf kiezen. De verkoper
geeft graag goede raad, informeert
over de oorsprong van het product.
De omstandigheden van de dieren
op de boerderijen zijn in orde. De
relatie tussen het voedsel en de
natuur staat voorop.

Duurzaamheid
Klanten brengen hun eigen tassen
en eigen potjes mee naar de markt.
Plastic zakken gebruiken bezoekers
meerdere keren. Daarnaast heeft
iedere standhouder papieren en
biologisch afbreekbare zakjes voor

onder andere het verpakken van
groenten en fruit.

De verkoper
De verkopers op de markt zijn ook
tevreden. Bakker Meelmuts vindt
de Markthal een heel bijzondere
locatie. Klanten zijn heel aardig en
communicatief, en de verkoop van
het brood loopt goed.
Aan het einde van de werkdag net
voor 18 uur staat een lange rij voor
de viskraam, van waaruit de verleidelijke geur van gebakken vis zich
verspreidt. Veel mensen genieten
van de mogelijkheid om na het
werk en drukke dag een heerlijke en
geurrijke portie vers gebakken vis
mee naar huis te kunnen nemen
en het weekend kan beginnen.
De biomarkt van Brandevoort is
geslaagd. n
tekst: Danijela Adamovic
foto: Vincent Knoops
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Verscholen achter de
nieuwbouwhuizen in Liverdonk
Archeologen uit de stad hebben in oktober indrukwekkende vondsten gedaan van bijna
20 eeuwen geleden. Het was al bekend dat Brandevoort in de Romeinse tijd een bijzondere
plek was om te leven en werken, nu is het helemaal duidelijk dat er nog veel meer Romeins
verkeer was in de twee eeuwen na het begin van onze jaartelling. Martijn Bink laat tijdens
zijn enthousiaste verhaal over de bevindingen verschillende gebruiksvoorwerpen zien.
Grote wrijfschaal via een
scherf
Een grote scherf is voor hem de
aanwijzing dat de Romeinen een
luxe en actief leven hebben geleid
en al erg innovatief waren in hun
huishoudelijk bestaan. Deze zogenaamde wrijfschaal diende voor veel
mensen als een gemakkelijk hulpmiddel om het leven aangenaam te
maken.
Ondertussen staat Martijn als het
ware midden in een grote boerderij voor een grote familie die met
meerdere generaties gebruik van de
woning maakten. Het is een boerderij van 43 meter lang en acht meter
breed. Martijn legt uit: “Hoge palen
van zes meter lengte ondersteunden het dak. Dwarspalen aan de
zijkanten laten zien hoe breed het
pand is. In totaal maakt het geraamte de woning tot een indrukwekkend
pand. Dat heb ik in de twintig jaar

dat ik dit werk doe nog niet gezien.
Binnen de boerderij lagen twee potstallen van 9,5 en 13 meter lang.”
Hij is één van de acht archeologen
van het opgravingsbedrijf van de
Vrije Universiteit Amsterdam die
sinds zes weken aan het graven zijn
in de Helmondse wijk.
Bink wijst aan waar een boerderij
heeft gestaan. Lijnen in het zand
maken de wandgreppels van de woning zichtbaar, evenals de plek waar
kleine paaltjes stonden die de muren hebben gedragen en grote palen
die het dak ondersteunden. Een
donkere ronde vlek markeert een
waterput. Rechthoekige gaten even
verderop vormen de contouren van
een andere boerderij. Bijna 2000
jaar geleden leefden hier mensen en
vee onder één dak.
Iets verderop staat een bijgebouw

dat diende als schuur. Nog verderop
staat een heel ander gebouw dat
veel meer bij een andere tijd hoort.
Het lijkt wel een zwervend erf uit de
IJzertijd. In feite lopen bevindingen
uit de IJzertijd en de Romeinse tijd
in elkaar over en maken de historie
van Hazenwinkel tot een boeiend
geheel.

Andere bevindingen zoals
leren schoenzool en munten
De archeologen wisten al dat ze
er restanten uit de Romeinse tijd
zouden vinden. Maar wat ze hebben aangetroffen aan de westrand
van Brandevoort heeft ze verrast.
De grootste nederzetting die ooit in
Helmond is opgegraven.
Het terrein bij Hazenwinkel is zeker
150 jaar bewoond geweest en er
hebben minstens vijftien woningen
gestaan van lokale boeren in een
echt Romeins landschap. De verrassing zit ’m niet alleen in de omvang,

maar ook in wat er is gevonden in
de Romeinse nederzetting bij Hazenwinkel.

een grafveld uit de Romeinse tijd.
Wellicht liep die weg wel verder door,
naar Nuenen.”

Puntschoen

Alles wat nu gevonden is, wordt
gemeten, getekend en gedocumenteerd. De gegevens komen in een
wetenschappelijke database. In november hebben de archeologen het
werk bij Hazenwinkel afgerond. Door
de verrassende vondsten zijn ze dan
twee weken langer bezig geweest
dan gepland. Graafmachines hebben de boel weer dichtgegooid. In
de toekomst wordt er in het gebied
een ecologische zone ingericht met
ruimte voor recreatie en wateropvang.

Een bijzondere vondst is volgens
Bink een leren zool van een puntschoen. De archeoloog weet vrijwel
zeker dat het een militaire schoen
was. ,,Waarschijnlijk hebben één of
twee mannen in het leger gediend.
Daar kon je veel geld mee verdienen. Als je na jaren terugkwam, was
je de man in het dorp. Vandaar misschien ook die grote boerderij.”
Het is volgens Bink de grootste
nederzetting die ooit in Helmond is
opgegraven. En het mooie is volgens
hem dat die boerderijen in een Romeins landschap lagen. In de buurt
zijn eerder al meer restanten uit de
Romeinse tijd gevonden. ,,Ook heeft
er een Romeinse weg gelopen door
het gebied, richting het spoor. ”En
achter het spoor bij Kranenbroek lag

hebben allerlei fantasieën bij de opgegraven stukken van Martijn en zijn
hele team. Dit team laat hen ook
mee graven en werken mee aan het
maken van een journaal door hen
voor de klas. Als huiswerk hebben zij
dit keer meegekregen de historie van
Brandevoort in beeld te brengen. En
dat doen zij goed. Zij maken foto’s,
spreken met enkele leden van het
team van onderzoekers, die net
tijdens onze aanwezigheid een munt
vinden, uit twee eeuwen geleden en
tenslotte maken zij nog een interview met Martijn. Leuk dat historie
bij hen aanslaat. n

Al jong veel archeologische
ambities
De opgravingen zijn zo boeiend dat
het drie nog erg jonge en ondernemende leerlingen van de OBS
helemaal enthousiast maakt. Zij

tekst en foto: Giel Pollemans

• Stichting Borg gecertificeerd NCP

herinneringen vereeuwigen in een sieraad op maat gemaakt

• Inbraakbeveiliging
• Camerasystemen
• Brandbeveiliging
• Voor bedrijf en woonhuis

www.verhallensecurity.nl
Geldrop
Tel. (040) 285 89 06

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

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

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.
• Duurzame energie o.a. warmtepompen
• Waterontharders
• Airconditioning
• Service en onderhoud van uw CV

www.deinstallatieman.nl
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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 •

Brandevoort aan de kook

een toprecept!
Op 2 november vond de derde editie van Brandevoort aan de Kook plaats.
Een lokaal evenement waar ik als ‘niet-Brandevoorter’ al veel goeds (en vooral lekkers)
over heb gehoord. En dit jaar kreeg ik zomaar de kans om een keer mee te mogen doen!
Daar hoefde ik dus niet lang over na te denken.

De formule
Ik werd gekoppeld aan Saskia. Een
vrolijke inwoonster van Brandevoort
die net als ik zin had in een leuke
avond die draait om lekker eten en
gezellig tafelen. Want tijdens Brandevoort aan de Kook dineer je bij
elke gang op een wisselend adres
en met twee andere koppels uit de
wijk. De ideale manier om mensen
te leren kennen! Het spannende
is dat je bij inschrijving niet weet
welke gang je zelf maakt en dat je
pas op het laatste moment ontdekt
waar en met wie je aan tafel zit.

Werking
Klinkt ingewikkeld? Valt in de praktijk reuze mee. En ook hoef je heus
geen keukenprins of -prinses te
zijn. Al heeft iedereen wel duidelijk
z’n best gedaan. Maar first things
first, want een etentje begint natuurlijk met een voorgerecht!
Voor deze eerste gang had de organisatie een envelop met een adres
afgeleverd. We werden in De Veste
bij Silke en Eric verwacht. Saskia
was zo vriendelijk geweest om een
fiets voor me te regelen. Niet mijn
meest favoriete vervoersmiddel (ik
vind zonder auto een biertje uit de
koelkast pakken eigenlijk al ver…),
maar zeker geen overbodige luxe
bleek achteraf gezien de vele heerlijke wijnen.

Bijzonder lekker en origineel
eten
Stipt zeven uur stonden we op de

stoep bij het aangegeven adres. Net
als onze andere tafelgenoten, Anne
en Alexander. Na een korte kennismaking onder het genot van een
glas prosecco namen we plaats
aan tafel. We werden verwend met
een heerlijk gegrilde portobello met
o.a. geitenkaas, pompoen, bacon,
pijnboompitjes, honing en chilivlokken. Een geslaagde start! Maar de
tijd vloog. Want voordat we het
wisten werden we op het volgende
adres uit de envelop van de organisatie verwacht. Dus hup op de
fiets en meteen de calorietjes eraf
trappen.

Afwisselend
Alsof het zo gepland was, kwamen
we samen met nieuwe tafelgenoten Jack en Sharon bij het prachtige huis van Monique en Roel
aan. Ook hier werden we hartelijk
ontvangen, waarna we al keuvelend
aan tafel schoven. We genoten
van een overheerlijk stoofpotje,
handgesneden frietjes en rode kool
met appeltjes en kaneel. Opnieuw
fonkelde in ons glas een fantastische wijn. Als dat maar niet teveel
in de benen ging zitten… Want veel
te snel was daar het moment voor
de laatste gang van de avond – in
ons geval ons eigen nagerecht!

Verrassend
Sneller dan Steven Kruijswijk met
een verse stoot rode bloedcellen
fietsten we naar het woonadres
van Saskia. Daar stonden Rens en

Daniëlla al op ons te wachten. Evi
en Martijn volgden niet veel later.
Na een paar laatste voorbereidingen konden we onze abrikozen- en
amandeltrifle met gebruinde eiwitten en een witte chocoladeschots
op tafel zetten. Vergezeld door een
romige vanillelikeur. Het diner werd
afgesloten met een kopje koffie en
onze zelfgemaakte espresso-, oreoen bastognetruffels. Oef… Maar
even niet op de weegschaal gaan
staan de dag erop.

Naborrelen
De avond vloog voorbij, maar was
na het dessert gelukkig nog niet
afgelopen. Bij ’t BrandPunt konden
alle deelnemers namelijk nog tot in
de late uurtjes naborrelen. Grappig
om te zien hoeveel leuke (nieuwe)
mensen je dan toch ineens kent in
Brandevoort.
Lijkt het jou wel iets om aan de
BADK-editie van 7 november 2020
deel te nemen? Like dan snel de
Facebookpagina van Brandevoort
aan de Kook om op de hoogte te
blijven of schrijf je meteen in via
brandevoortaandekook@gmail.
com. Ik kan uit eigen ervaring aanraden om mee te doen en stel me
dan ook weer graag beschikbaar als
reservechef! n

tekst: Kevin Janssen
foto: selfies van deelnemers aan de kook …
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Thuis in het Speelhuis
“Het neemt je even mee in een compleet andere wereld, weg van dagelijkse zaken. Telkens weer”
Aan het woord is Esther. Geboren en getogen in Eindhoven woont deze vriendelijke blondine
ruim 13 jaar in Brandevoort, samen met haar man Maarten, zoons Jordi en Lucas, hondjes Puck
en Aaltje én de drie katten Lola, Buffy en Billie. Zo’n vier à vijf keer per week springt ze op de fiets
voor haar werk bij Het Speelhuis, waar we met haar afspreken voor een korte kennismaking.
Ontmoet Esther Coolen!

Liefde voor dieren
Esthers Facebook-tijdlijn is weinig
verhullend als het aankomt op haar
liefde voor dieren. “Toen ik zeven
jaar geleden voor het eerst op de
website van ACE (Animal Care España) terechtkwam en al die grappig gevormde hondjes voorbij zag
komen, was ik verkocht. We vonden
er onze eerste eigen adoptie-hond
Puck, en door de goede ervaring
besloot ik me aan te melden als
vrijwilliger bij ACE. Ik vind het fijn om
mijn steentje te kunnen bijdragen
tegen dierenleed. Je kunt niet alle
dieren op de wereld redden, maar
wel de hele wereld van dat ene dier!”

Van water naar theater
Dat Esther houdt van aanpakken en
openstaat voor avontuur zie je ook
aan haar loopbaan. “Toen ik na mijn
studie ouderenzorg de werkvloer
op rolde, voelde ik snel: dit is niets
voor mij. Te weinig tijd en ruimte
om met aandacht bij de mensen te
zijn. Ik besloot dan ook vrij snel om
mijn werkgeluk op andere plekken
te gaan zoeken en kwam terecht
in een schoenenzaak, aan de balie
bij de TU, in een peuterspeelzaal
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en zelfs in het zwembad. Tot ik
twee jaar geleden getipt werd over
een vacature bij Het Speelhuis en
nieuwsgierig raakte naar deze plek.”

Sprong in het diepe
Middenin de verbouwing van Het
Speelhuis startte Esther haar nieuwe
baan als baliemedewerker/ suppoost bij het karakteristieke theater. “Er was meteen bij het eerste
gesprek een fijne klik met de rest
van het team.” Dat het een bewogen tijd was, in de aanloop naar de
opening (september 2018), vond ze
niet erg. “In korte tijd heb ik ontzettend veel uren gedraaid, waardoor ik
me het werk snel eigen heb kunnen
maken. En het past echt bij mij, ik
vind het héél leuk om mensen als
gastvrouw te ontvangen en hen aan
de balie wegwijs te maken in ons
theateraanbod.”

vermakelijke avonden cabaret.” De
gemene deler? “Het neemt je even
mee in een compleet andere wereld,
weg van dagelijkse zaken. Telkens
weer.”

Esthers favorieten
• Koffie bij Villa Vesper
• Shoppen bij Zus
• Expositie of film in
De Cacaofabriek
• Wandelen in de ecozone van
Brandevoort
• Hapje eten in de stad bij Roka
of Más
• Een avondje cabaret of muziek in
Het Speelhuis n

Even in een andere wereld
“Sinds ik bij Het Speelhuis werk
zie ik veel meer. Je zou misschien
zeggen dat het saai wordt, als je zo
vaak in het theater bent. Maar het
is altijd weer anders. Van leerzame
en inspirerende avonden toneel, tot

tekst: Meggy Althuizen
foto: Maarten Coolen

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

• Voorlichting geven
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Stroopwafels als avontuur
Voor Stefan Derksen heeft de heerlijke geur die vrijkomt bij het bakken van stroopwafels iets nostalgisch waarmee hij, eigenlijk al sinds zijn jeugd, iets heeft willen doen. Dit gevoel is nu omgezet in
een concreet plan. Hij gaat, samen met zoon Teun, heerlijke verse stroopwafels bakken in een net
aangeschafte foodtruck die begin december samen met familie en buren is ingewijd.

Vorig jaar tijdens Dickens’ Night
zijn vader en zoon in een gehuurd
kraampje hiermee begonnen en de
vraag was groot. Ze hebben toen
meer dan 300 wafels vers en warm
kunnen verkopen. Maar dit jaar
wordt het allemaal nog wat professioneler.

Geur van nostalgie
Hun gezamenlijke hobby is begonnen met een enkel bakijzer. Met
een eigen recept van deeg, bloem,
suiker en uiteraard roomboter is
snel de basis gelegd. Vervolgens
een bruine boven- en onderlaag
met stroop bedekken en dichtslaan
en de originele verse stroopwafel is
klaar om lekker van te genieten.

Stroopwafels passen prima
in de wijk
Stefan is een echte Brandevoorter,
die in 2003 uit Mierlo-Hout naar
deze wijk is overgestapt. Eerst
keek hij met grote tegenzin naar
het ontstaan van de nieuwe wijk
Brandevoort maar hij is nu heel
tevreden en woont inmiddels al

15 jaar in een prachtig huis aan
de Schutsboom. Samen met zijn
vrouw en twee kinderen geniet het
gezin iedere dag van hun huis en
de mooie wijk.
Maar eigenlijk is Teun, zijn zoon
van 14 jaar, de grote drager van
deze hobby. Hij is de meeste tijd
met de wafels bezig en geniet
intens van de momenten dat hij
op allerlei evenementen zijn wafels
aan de man kan brengen.
Net, tijdens het interview, worden
de eerste visitekaartje van het
nieuw opgezette bedrijf met de
naam Koekoek afgeleverd. Het bedrijf is sinds 27 mei 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Dochter Sarah wil ondersteunend
meewerken. Zij vindt het leuk om
met sociale media de bekendheid
van het hobbybedrijf te vergroten.

helemaal compleet. Teun en Stefan
hebben vorig jaar al een aardige
omzet kunnen draaien. Al met al
een grote stimulans om hun hobby
ook dit jaar voort te zetten. Teun zit
ook vol nieuwe ideeën: misschien
kan hij de vulling veranderen naar
chocola en op de bovenkant een
variëteit van versierselen aanbrengen. Maar daar zullen de andere
Brandevoorters waarschijnlijk pas
volgend jaar van kunnen gaan
genieten.
Teun en Stefan staan open voor
ideeën en suggesties van kopers en
belangstellenden.
Onze reporter geeft aan dat hij ook
graag iedere vrijdag op de biologische markt een zak verse stroopwafels zou willen kopen. Gelukkig
wil Teun over dit plan ook wel
nadenken.

De vuurproef op Dickens 2019

Meer informatie is te vinden op
www. Koekoekstroopwafels.jouwweb.nl n

Gewapend met de nieuwe foodtruck voor het bakken van de
stroopwafels en met warme chocomel en Glühwein is de Brandevoortse entourage op Dickens

tekst: Marga Dobma en Giel Pollemans
foto: Rianne van Lierop

39

De slimme wijk ontwikkelt integraal
De hobbels van de stikstof en pfas zijn genomen. Gemeente Helmond heeft maatregelen
getroffen om bouwvertragingen te voorkomen. Nu aan de slag met de stedenbouwkundige en
bestemmingsplanvereisten. De pioniers werken met een architect aan hun bouwtekeningen.
Een stedenbouwkundige helpt de bewoners in spe om gezamenlijk hun gebouwde
woonomgeving in te richten.

Uitgangspunten omzetten in
precieze plannen
De pioniers weten precies waar zij
moeten voldoen: het handboek van
de Q-commissie schrijft in procenten
nauwkeurig voor wat BSD verlangt
van de toekomstige bewoners.
100% gescheiden inzamelen is vanzelfsprekend het uitgangspunt. Composteren en 50% minder weggegooid
voedsel moet in 2020 behaald zijn.
Dit kun je onder meer bereiken door
upcycelen en downcycelen. 50% verpakkingsvrije producten gebruiken en
het liefst producten gemaakt in de
wijk inzetten. 50% van de materialen
in nieuwe gebouwen zijn biobased.
Toxische materialen mogen helemaal
niet gebruikt worden.
Naast het reguliere net komt er een
gelijkstroom net, waar in ieder geval
stroomopwekking via de zonnepanelen en verbruik van elektrische auto’s
en warmtepompen kan verlopen.
Zo voorkomen bewoners conversieverlies en hebben ze meer mogelijkheden om te experimenteren binnen
de buurten en de wijk. Het eigendom
van het smart grid van de wijk zal
van de bewoners zijn. Zo borgen de
bewoners dat ze ruimte hebben en
houden voor allerlei verschillende
initiatieven en experimenten.

Samen met ondersteunende
bedrijven
Tijdens de bedrijven dag van BSD
op 11 november laten een twaalftal
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bedrijven zien wat zij te bieden hebben voor de woningen die innovatief willen zijn. Van duurzaam, tot
energievrij tot compleet onderhoudsvrij en groen. Volker Wessel wil het
hele woongebied op een modern en
nieuwe wijze inrichten. Heijmans zegt
toe dat hun beweegbare woningen
de beste vorm zijn voor Tiny Houses.
En Parking Solar kan met dubbelgronds gebruik van parkeren een
optimale voorziening maken voor
het beste vervoer en de erg zuinige
energieopwekking.
Omdat de BSD-wijk ook gezond zal
zijn, biedt Embedded Fitness aan
de wijk te voorzien van uitdagende
palen met bijzondere spelen en
opdrachten, die de bewoners min of
meer dwingen veel te bewegen. Tegelijkertijd zullen er speciale bomen
komen en landbouwvoorzieningen
die ideaal zijn voor integrale stadslandbouw.

Meerdere bouw initiatieven
Niet alleen de pioniers gaan aan
de slag. Ook enkele bouwgroepen
hebben hun plannen gereed. Coppelmans wil met een totaalpakket
aan ICT voorzieningen bewoners van
BSD huisvesten. Door een samenhangend en toegankelijk programma
van elektronische voorzieningen bieden zij bewoners van BSD de kans
om innovatief hun wonen en leven
in te delen. Deze benadering is zo
slim en efficiënt dat de bewoners de

kans krijgen om het eerste jaar voor
bijzonder lage woonlasten zich te
huisvesten. Cedrus – Adriaans mag
400 woningen bouwen, die speciaal
voor bijzondere woongroepen huisvesting biedt.

Integrale uitwerking van de
bouwinfrastructuur
Grotere spelers in de bouwwereld
zien BSD als ideale proeftuin voor
een toekomstige manier van bouwen: Volker Wessel, Heijmans en
uiteraard de waterbedrijven en energiebedrijven. Zij kunnen door samenwerking, maar ook door het bedienen
van een groep van 1500 woningen
interessante kansen uitproberen.
In een vroeg stadium, nog voor de
plannen van de individuele woningen
klaar zijn, leggen deze grotere partners hun plannen voor aan Brainport
Smart District.
Als het goed gaat kunnen er volgend
jaar onder het waakzaam oog van de
CASA-woning, de bouwactiviteiten
van tijdelijke woningen plaatsvinden.
En voor de andere woonprojecten
beginnen in juni 2020 de eerste
graafwerkzaamheden. Deze zijn bedoeld om de hoofdinfrastructuur van
het hele woongebied aan te leggen.
Op termijn kunnen daar de echte
woonprojecten van BSD op aansluiten. n
tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops

Advertorial

WIST JE DAT...
Helaas nemen we in december
afscheid van twee collega’s.
Huisarts Dr. Gremmen stopt in
de Huisartsenpraktijk. Opvolging
is gevonden in de persoon van
Dr. Tielemans die de patiënten
overneemt en samen gaat werken
met Dr. Keuning. Haptotherapeute
mevr. Bertie Bookelmann stopt in
Haptotherapiepraktijk Collegare.
Opvolging is per half februari
gevonden in de persoon van mevr.
Alen. Zij werkt met jongeren vanaf
12 jaar. We bieden dan helaas geen
haptotherapie meer aan kinderen
jonger dan 12 jaar.

De griepprik is in november gezet
bij zo’n 1.500 mensen. Er stond een
lange rij vanaf buiten. De assistentes
van de Huisartsenpraktijk hebben
het met plezier gedaan en wij zijn
erg blij met hun flexibiliteit om dit
op deze manier en in de avonduren
te doen. Wilt u meer informatie over
de griepprik, bel dan naar Huisartsenpraktijk Brandevoort.

4 december is een nieuwe voordeur
geïnstalleerd! De knop is gepoetst
en nu staat u nog sneller binnen in
de warme hal. Van binnenuit gaat
de deur automatisch voor u open.
De deur heeft uiteraard veel sensoren en houdt er rekening mee als u
langer nodig heeft om door de deur
te gaan. Let wel op met kleine kinderen! Wij zijn blij met deze facelift!

De Stichting Gezondheidscentra
Brandevoort is heel blij met de actieve Cliëntenraad! We sparren regelmatig over dienstverlening, beleid
en vernieuwing. Zij zijn onze oren en
ogen. Zij zijn ook actief op Facebook:
www.facebook.com/clientenraadgezondheidscentrumbrandevoort.

Onze nieuwste praktijkhouder is
mevr. Van Alderen. Zij is arts-seksuologe en houdt praktijk op woensdagmiddag in de Huisartsenpraktijk.
Haar website is www.seksuolooghelmond.nl, waar u contactgegevens
vind om een afspraak te maken.
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Van ontwerp tot realisatie
Psychologische & pedagogische hulpverlening aan kinderen, jongeren en ouders.
ü
ü
ü
ü

• ontwerp & advies
• aanleg & onderhoud

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

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

Behandeling bij o.a. angst – somberheid – gedragsproblemen – trauma
Ambulante begeleiding thuis of op school
Psychologisch onderzoek naar o.a. intelligentie – ADHD – Autisme
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

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

KANTELBERGBOUW
KLUS & BOUWSERVICE

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

• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17:30
• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur
• Wij zijn ruim 50 weken per jaar geopend
Tot uw
staan51
4 enthousiaste
en geopend
toegewijde tandartsen
•• Wij
zijndienst
nagenoeg
weken per jaar
• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig
Wij uw
zijndienst
gestartstaan
met het
programma ‘Gewoon
Gaaf’ tandartsen
met als
•• Tot
4 enthousiaste
en toegewijde
doel, via goede preventie en instructie uw kinderen op te
latenisgroeien
een gaaf
gebit
• Ook
in onzemet
praktijk
een mondhygiëniste
aanwezig

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!
VANAF JANUARI 2020 IS ER OOK EEN ORTHODONTIST IN ONZE
PRAKTIJK AANWEZIG
Oudvensestraat 15 | 5731 SH Mierlo (aan de rand van Brandevoort)
Telefoon 0492 66 44 88
www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | praktijkmanager.prinsen@gmail.com

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

BUDGETFIETSEN

VERKOOP - ONDERHOUD - REPARATIE

’s maandags gesloten | telefoon: 0492 - 386078

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

VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:

CORTINA U4
VAN €599 VOOR €529

BATAVUS FONK EGO
VAN €1399 VOOR €1299

Sparta M8B
VAN €2699 VOOR €2449

Fietsen gratis rijklaar afgeleverd en incl. 1 onderhoudsbeurt
ste

NIEUW: VANAF NU BIEDEN WIJ DE MOGELIJKHEID FIETSEN TE LEASEN !

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

42

WWW.KIVO-HELMOND.NL

Twentehof 1, Helmond
0492 - 513703 - 06 22922680

‘Klosser’ Jet
gaat met pensioen
Juf Jet van den Langenberg is ‘klosser’ in hart en nieren en gaat bij de Vendelier met pensioen.
Een klosser is een kleuterleidster die afgestudeerd is aan de vroegere Kleuter Leidster Opleiding
School (KLOS). Na 44 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste 18 jaar bij de Vendelier,
heeft ze onlangs afscheid genomen van haar school en kinderen.
Kleuterleidster
In haar jeugdige jaren wist Jet, net
als haar zus, dat ze met kinderen wilde werken. Haar zus ging
naar de PABO en Jet koos voor
de KLOS. In Helmond gaat ze bij
de Julia Kleuterschool stagelopen. De school werd toentertijd
nog geleid door zusters. In 1975
studeert ze daar af als kleuterleidster. Ze mag direct beginnen bij de
kleuterschool. Het verdere verloop
van haar loopbaan is allemaal in
het ‘Helmondse’. In 1979 wordt ze
hoofdleidster op de Leonardusschool. In dat jaar trouwt ze ook
met Peter, ook wel Peer genoemd.
In 1985 wordt ze adjunct bij de
Leonardusschool. Als in 1989 hun
dochter Annekee wordt geboren,
besluit ze parttime te gaan werken
als leerkracht van groep 3. Enkele
jaren later wordt hun zoon Lukas
(26 jaar) geboren.

Dankbaar
De Leonardus school was voor
haar een vertrouwd adres, maar
na zoveel jaar was ze op zoek naar
iets nieuws. Het was dan ook een
moeilijke stap maar op 1 februari
2001 besluit ze te gaan werken
bij de Vendelier, toen een nieuwe
school in Brandevoort. Ze woonde
op dat moment in Mierlo-Hout en
verhuisde naar Brandevoort waar ze
alweer 13 jaar met plezier woont.
Vanaf haar start bij de Vendelier
heeft ze altijd in hetzelfde klaslokaal lesgegeven. Het lokaal op de
hoek van de Langekker en Schutsboom. Vanaf het begin tot het eind
genoot ze van de Vendelier. “Het
is een heerlijke bruisende school”
vertelt ze trots. “Ik ben zo blij om
op de Vendelier te mogen werken
met de collega’s, ouders en de vele
enthousiaste, energieke kinderen.
Ik heb altijd het idee gehad dat we
samen bouwen aan de ontwikkeling van de kinderen. Het is zo

dankbaar om met kleuters bezig te
zijn. Zij zijn zo puur, spontaan en
onbevangen”.

Toekomst
En wat zijn de plannen voor de toekomst? Jet: “Eerst genieten van de
decembermaand. Ik wil mijn Engels
gaan opfrissen, dat ik weer goed
kan gebruiken als we gaan reizen. Ik
ga kijken wat ik kan betekenen voor
kinderen die extra aandacht nodig
hebben. En ik ga heerlijk fietsen en
wandelen, want ik heb geen zitvlees”.

Collega’s over Jet
“Juf Jet is een kleuterjuf in hart en
nieren, weet elk jaar de kleine sterren in haar klas te laten stralen.”
“Ze heeft altijd een luisterend oor
voor kinderen, ouders en collega’s.
We zullen haar dan ook allemaal
gaan missen.”
“Juf Jet is creatief en kan alles gebruiken om haar klas bij elk thema
om te toveren in een rijke leeromgeving.”
“Ze is altijd bezig met de inrichting
van haar klas om heel veel sfeer
te creëren, zodat de kinderen zich
thuis voelen. Takken uit de tuin,
frutsels en ‘alles-en-nog-wat’ op

voorraad om vooruit te kunnen.”
“Niet miepen maar aanpakken.”
“Een gepassioneerde juf die volledig in haar kracht staat bij het
begeleiden van en het vertrouwen
in de natuurlijke ontwikkeling van
de kleuter.”
“Jet is eigenlijk niet in één zin te
omschrijven. Ze is ontzettend creatief, enthousiast, leergierig, vernieuwend, humoristisch en een zeer
gewaardeerde collega.”
“Jet is een erg prettige collega,
geniet het meest van de klas, niet
van alle randzaken die ook ‘moeten’. Ondanks haar leeftijd ‘rent’
ze nog steeds als een wervelwind
door de school (op haar hakken).
Daarnaast heeft ze humor. Heeft
een aantal jaren geleden nog een
Master behaald over het jonge
(speciale) kind. Dat jonge kind is
haar passie! Kinderen met speciale
onderwijsbehoeften bleef ze na de
kleuterperiode volgen en ze stond
collega’s bij door het geven van
advies.”
Na juf Henriet de volgende kanjer
waar we afscheid van nemen. We
gaan haar zo missen! n
tekst: Marc Dekkers
foto: Rianne van Lierop
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Geen concurrentie,
maar elkaar versterken

in gesprek met de lokale sportverenigingen
Aan de start van 2019 besloot de
redactie van de Brandevoorter
Courant om het hele jaar speciale
aandacht te geven aan drie grote
sportverenigingen: voetbalclub SV
Brandevoort, hockeyclub HC Mierlo
en tennisvereniging TV Carolus.
Eerst een voorstelrondje en een
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kijkje achter de schermen bij de
drie verschillende verenigingen.
Daarna in de tweede editie van de
Courant een interview met enkele
toppers van elke club. Zo spraken
we met leden van de toernooicommissie, die helpen bij het organiseren van belangrijke evenementen

en met ambitieuze trainers. In
september ging het over een vooruitblik op het nieuwe seizoen. Voor
dit laatste nummer hebben wij
afgevaardigden bij elkaar gezet in
‘t BrandPunt. En dat was de
moeite waard. We doen hieronder
verslag.

Van links naar rechts: Hugo van Aerle, Harry Elzendoorn, Stefan Verhallen, Jacqueline Le Doux, Elke Martinali, Anita van den Heuvel, Henry van Wanrooy

Bij het gesprek zijn de volgende
personen aanwezig:
SV Brandevoort: Harry Elzendoorn, Jacqueline Le Doux
HC Mierlo: Henry van Wanrooy,
Hugo van Aerle
TV Carolus: Anita van den Heuvel, Elke Martinali.

Samen staan we sterk
Ons gesprek had de volgende
structuur:
• Elkaar vragen stellen
• Dan discussie, en tenslotte
• Een quiz met een symbolische
prijs.
TV Carolus mag het spits afbij-

ten. “Het maakt niet uit waar
mensen besluiten om te bewegen, zolang ze maar blijven
bewegen” geeft Anita van den
Heuvel aan. “Wij zien andere
clubs ook niet als concurrentie,
maar zoeken liever naar een manier om elkaar te versterken en
samen zoveel mogelijk volwassenen, maar zeker ook kinderen,
in beweging te krijgen en sport te
promoten.”
Allen aanwezigen zetten in op
‘het stimuleren van de jeugd om
te sporten’. Op verschillende
manieren: een partnerschap met
JIBB+, een vriendjes en vriendinnetjes dag, samenwerking met

lokale basisscholen, en het aanbieden van proeflessen. Ondertussen zoeken we naar manieren
om samen te werken: niet als
concurrenten, maar als collega’s
in de sport. Binnen een paar
minuten komen enkele concrete
voorbeelden op tafel: ‘Een driekamp waarbij zowel voetbal, tennis, als hockey aan bod komen
en met elkaar worden verbonden;
kinderen elkaar laten vertellen
over hun sport tijdens een gezamenlijke sportmiddag’.
“Genoeg ideeën voor de clubs
om na deze bijeenkomst samen
mee aan de slag te gaan”, lijkt
ons.
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06 484 914 22

denooijerhoveniers

jouw schoonheidssalon in Brandevoort

◊ Gezichtsbehandeling
◊ Gelnagels zowel lak als verlenging
◊ Voetbehandelingen

wenst iedereen
Fijne Facedagen
www.deblauwereiger.nu

Ankie Puts
Neerwal 60
5708 ZA Helmond

T 06 539 48 684
www.deblauwereiger.nu
E info@deblauwereiger.nu

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

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

Mierloseweg 288

•

Helmond

•

Laat je klus doen
an!
door de Hubo vakm

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

TEGELVLOEREN

www.bbtegels.nl

Dé totaaloplossing voor iedere klus

GRATIS
MONTAGE

KASTEN
HORRENOP
OPMAAT
MAAT
Hubo Helmond
15 JULI
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Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323

Van clubtenues tot VOG’s
SV Brandevoort doet nu als eerste
de aftrap: “Onder elkaar ideeën
uitwisselen over sponsoring en
tenues”.
Alle drie aanwezige clubs zijn van
mening dat het niet goed is om
maar één hoofdsponsor te hebben die een te belangrijke stempel
op de club kan zetten. Je moet
proberen te werken met meerdere
sponsoren. HC Mierlo heeft bijvoorbeeld sinds twee jaar een actiever
sponsoringbeleid dat langzaam zijn
vruchten aan het afwerpen is.
Een ander onderwerp is de sportkleding. We bespreken de vragen:
“Is een clubtenue echt nodig?” En
“Wie betaalt hier dan voor?”
HC Mierlo heeft twee jaar geleden
het tenue veranderd en deed dit
geheel in samenspraak met de leden. Zij mochten stemmen op drie
verschillende varianten, waardoor
de leden zich meteen meer betrokken voelden bij de nieuwe tenues.
SV Brandevoort heeft onlangs zeer
succesvol mooie nieuwe tenues
voor de club gepresenteerd. Hiervoor vraagt de club een kleine
bijdrage aan de leden en de teams.
“Het was een lange zoektocht naar
de juiste kledingfabrikant voor de
tenues, maar we hebben iemand
gevonden die echt bij ons past en
we zijn erg trots op het nieuwe ontwerp” vertelt Harry Elzendoorn.
“We zijn de bestaande en nieuwe
sponsors zeer dankbaar voor de
financiële prikkel die noodzakelijk
is en dit past bij de groei van onze
vereniging”. Bij TV Carolus ligt het
net wat anders. Tennis is net wat
individualistischer dan de andere
twee sporten aan tafel. Volwassenen kiezen liever zelf een tenue.
Voor de kinderen is er wel een
clubtenue. “Uiteraard zouden we
graag willen dat jeugdteams een
tenue krijgen,” legt Anita van den
Heuvel uit. “Ideaal gezien zou het
dan een tenue zijn met een mooie
pasvorm voor zowel de volwassenen als de kinderen en iets dat lang
verkrijgbaar is.”
Het gesprek stapt vervolgens over
naar een ander onderwerp: veiligheid en privacy. HC Mierlo is van
plan om met de VOT’s (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) te
gaan werken. TV Carolus verplicht
iedereen die met jeugd werkt een
VOG aan te vragen. Daarnaast hebben zij een vertrouwenspersoon

aangesteld. Deze persoon is eerste
aanspreekpunt voor leden die te
maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Ook is deze persoon
aanspreekpunt voor iedereen. SV
Brandevoort geeft als tip om een
bestuurslid verantwoordelijk te
stellen. Dan is het niet alleen maar
een papieren tijger, maar ook een
daadwerkelijk punt.
Conclusie: alle sportverenigingen
moeten dit onderwerp zeer serieus
nemen.

Enkele stellingen met een
duidelijke mening
TV Carolus
Stelling: Een Padelbaan is niet meer
dan een modieuze trend!
Zowel Anita als Elke beginnen
meteen te lachen zodra de stelling
wordt voorgelezen. “Het is inderdaad een geweldige sport”, geeft
Anita aan. “Maar een groot nadeel
is het geluid dat veroorzaakt wordt
bij padellen. De ballen worden namelijk tegen een wand geslagen.” Er
zijn al enkele banen in de omgeving
die om deze reden zijn weggehaald,
of waar geluidswallen moeten
worden geplaatst. Daarnaast wordt
de sport vaak geïntroduceerd om
nieuwe leden aan te trekken; iets
wat TV Carolus nog steeds lukt met
het tennisaanbod. “Vanwege onze
locatie en de mogelijke geluidsoverlast zal het heel lastig zijn om
padelbanen te realiseren. Hiervoor
kan men bijvoorbeeld naar Espendonk gaan, een superclub waar
ze meerdere padelbanen hebben.”

SV Brandevoort
Stelling: “Jeugd krijgt te veel aandacht en senioren te weinig”.
Harry en Jacqueline geven allebei toe dat dit bij de start van SV
Brandevoort inderdaad het geval
was, maar met een duidelijke
reden. “De vereniging is ontstaan
vanuit een behoefte om de jeugd
te laten voetballen”, legt Harry uit.
“De KNVB heeft als vereiste dat
een club een seniorenteam moet
hebben, dus op dat moment hebben we dat team samengesteld. De
focus was de jeugdstructuur opzetten. Doordat we dat goed hebben
gedaan, kunnen we nu langzaam
hetzelfde doen voor de senioren.
Inmiddels hebben we al vijf senioren teams in de zondag competitie,
met een eigen beleid en een eigen
commissie. Uiteraard werken we nu

ook aan een goede doorstroom van
jeugd naar senioren.” HC Mierlo en
TV Carolus denken hierover verschillend. HC Mierlo heeft recent
weer enkele kwalitatieve seniorteams in huis . Bij TV Carolus is
tweederde van hun leden senior en
is ‘slechts’ eenderde jeugd. “Het ligt
ook aan de verschillende levensfases” vertelt Anita. “Op een gegeven
moment kiezen mensen er vaak
voor om weg te stappen van een
teamsport en individueel te gaan
sporten, bijvoorbeeld tennis, vandaar het hogere aantal senioren.”

HC Mierlo
Stelling: “De sterke groei bij de
sportverenigingen in Brandevoort
heeft de gezelligheid niet vergroot”.
Zowel Henry als Hugo kunnen
ook om deze stelling lachen. “We
hebben inderdaad veel groei gehad
de afgelopen jaren” vertelt Hugo.
“We streven ernaar om een familieclub te zijn. Om deze reden is het
instapniveau daarom ook zo laag
mogelijk. Vanwege de vele jeugd is
er een stringent alcoholbeleid op
zaterdag en daar houden we ook
echt aan vast. We zijn er trots op
dat er vrijwilligers zijn die de gezelligheid voor het groeiend aantal
jeugdleden willen verhogen. Zo is er
onlangs een groot evenement georganiseerd (Hockeyween) en zijn er
anderen bezig met het organiseren
van nog meer activiteiten. Ook zijn
we trots op een evenement als het
Blauwe Kerstoernooi in juni, wat
inmiddels grote bekendheid geniet
in de regio maar ook daarbuiten.
Hier steken veel vrijwilligers binnen
onze club diverse uren in.”

Een geslaagde avond
De publicatiereeks over de sportclubs in de Courant van dit jaar
was origineel en geslaagd. De
sportclubs hebben hierdoor ontdekt
dat er meer overeenkomsten dan
verschillen tussen de clubs zijn.
Wij hebben gemerkt dat er niks mis
is om je buren zo nu en dan een
handje te helpen.
De Brandevoorter Courant dankt
de drie clubs van harte voor hun
medewerking. n

tekst: Jody Hoekstra en Stefan Verhallen
foto: Rianne van Lierop
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Wijkraad
laat van zich horen
De wijkraad zet zich in voor de belangen van de wijk en is het formele geluid naar
professionele instanties zoals de gemeente. De wijkraad houdt zich onder andere bezig
met de veiligheid, leefbaarheid en de ondersteuning van burgerinitiatieven in de wijk.

van links naar rechts: Jur Dijstelbloem, Henk Noort, Eric Hendriks, Lex van Gennip, Mark Mansveld

Wijkraad Brandevoort
U kunt het werk van de wijkraad
onder het volgende internetadres
vinden:
www.wijkraad.brandevoort.org/
De wijkraad bestaat uit een klein
aantal enthousiaste medewerkers
uit de wijk. Deze bewoners zetten
zich de laatste jaren belangeloos in
voor het wel en wee van de wijk.
Op dit moment bestaat het bestuur
van de wijkraad uit de volgende
mensen:
Lex van Gennip (voorzitter),
Henk Noort (penningmeester),
Mark Mansveld (secretaris),
Jur Dijstelblom (bestuurslid) en
Eric Hendrickx (bestuurslid).
Tijdens de bestuursvergadering
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sluiten tevens enkele jongeren van
de jeugdwijkraad aan om ook hun
mening te geven over de diverse
onderwerpen, zij hebben echter
geen formeel stemrecht maar hebben wel de mogelijkheid om het
bestuur te beïnvloeden met hun
meningen.

Activiteiten in de wijk samen
met de wijkraad
Hieronder treft u een aantal activiteiten uit de wijk aan, die de
wijkraad een warm hart toedraagt.
Verkeerscommissie
In het begin van 2020 wil de wijkraad het initiatief wederom nemen
om een verkeerscommissie op te
starten. Op dit moment zijn er al
enkele bewoners welke hierin een

actieve rol willen gaan spelen. In
combinatie met project MAX en
Veilig Verkeer Nederland worden
er bijvoorbeeld preventieve acties
gehouden in de wijk en wordt er
gekeken naar andere knelpunten
in de wijk. Dit om uiteindelijk de
verkeerssituatie een stuk veiliger te
maken. Vergeet niet: Uit onderzoek
is gebleken dat ruim 90% van de
mensen die te hard rijden in de gebieden, bewoners zijn uit het eigen
gebied!

Beperken van vuurwerkoverlast
Zoals elk jaar zal het vuurwerkoverlast in de wijk stijgen, dit in december maar ook nog in januari. De
gemeente Helmond heeft hiervoor

de applicatie: ‘Mobile Alert’ in het
leven geroepen. Op deze applicatie kunt u de vuurwerkmeldingen
doorgeven, zodat er voor de politie, gemeente en handhaving een
duidelijk beeld ontstaat waar de
hotspots zijn. Natuurlijk zullen zij
dan ook gaan anticiperen op deze
meldingen.
Op het moment dat er vernielingen
worden aangericht, is het advies
om ten alle tijden 0900-8844 te
bellen of 112 op het moment dat
er grotere zaken opzettelijk vernield
worden en u direct de politie ter
plaatse wilt.

WhatsApp-groepen
Brandevoort kent een uitgebreid
netwerk van WhatsApp-preventiegroepen. In deze groepen kunt
u verdachte situaties of heterdaad
situaties melden. Het is dan belangrijk om een duidelijk signalement, looprichting, tijdstip en een
goede omschrijving van de melding
te plaatsen. Dit doet u al nadat u
de hulpdiensten zoals de politie
in kennis heeft gesteld. Wilt u zich
ook aanmelden voor de groepen?
Ga dan naar www.buurtpreventiehelmond.nl. Via deze website kunt
u zichzelf eenvoudig en binnen 2
minuten aanmelden! Nadat u bent
aangemeld bent u vrij om passende
meldingen te plaatsen. Meldingen

over een verloren of gevonden
voorwerpen, een weggelopen huisdier of een persoonlijke ergernis
worden natuurlijk niet toegestaan.
Met name tijdens de winter stijgen
de verdachte situaties, met name
doordat woninginbrekers eenvoudiger te werk kunnen gaan door de
donkere dagen. Ziet u iets verdachts? Bel 112 en plaats het in de
WhatsApp-groepen!

Jeugdwijkraad
Ook de jeugdwijkraad is druk bezig
om leuke zaken te ontwikkelen
in onze wijk. Zo wordt er op dit
moment gekeken of we een straatvoetbaltoernooi in de wijk kunnen
organiseren. Daarnaast blaast een
actieve groep van wijkbewoners
nieuw leven in de BMX-baan.

Subsidie burgerinitiatieven
Als wijkraad hebben wij de mogelijkheid om burgerinitiatieven
financieel te faciliteren. Dit dient
ten alle tijden initiatieven te zijn
welke bijdrage aan de ontwikkelen
van onze wijk, of de versterking van
de veiligheid en leefbaarheid. Heeft
u een idee? Leg het gerust aan ons
voor!

pand bied diverse mogelijkheden
om initiatieven voor de wijk te
faciliteren. Wij zijn op zoek naar
mensen met een goed initiatief
die hier graag gebruik van willen
maken. Het pand is gelegen aan de
Laan door de Veste 116. Ziet u zelf
mogelijkheden? Laat het ons gerust
weten! Op dit moment kunnen bewoners hier informatie vinden over
de wijk en kunnen kunstenaars uit
de wijk hun kunststukken ten toon
stellen.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 5 januari is de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie. Graag nodigen
wij u allen uit! U bent van harte
welkom en ontvangt van ons een
drankje en 2 consumptiebonnen.
Gezamenlijk zullen wij het nieuwe
jaar met u vieren en maken wij ‘De
Brandevoorter van ’t jaar’ bekend.

Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van
dit artikel? Ziet u mogelijkheden?
Heeft u een goed initiatief? Neem
gerust contact op met onze secretaris. wijkraad.secretaris@brandevoort.org n

Het plein
De wijkraad heeft het beheer van
een winkelpand in De Veste. Het

tekst: Lex van Gennip
foto: Vincent Knoops

De vrijwilligers van de Brandevoorter
Courant wensen alle bewoners
een heel gelukkig en gezond
2020!!
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DE ECHTE THERMOSPECIALIST

VOOR AL UW WINTERSPORT EN OUTDOORKLEDING
MERKEN

ICEBREAKER
WOOLPOWER
SMARTWOOL
FJALLRAVEN
FALKE
BUFF

Centrale verwarming | Airconditioning
Sanitair | Ventilatie | Warmtepompen

Ook voor service
en onderhoud!

NU BIJ
AANKOOP VAN

ICEBREAKER OF
WOOLPOWER HET

2e ARTIKEL*

25%
• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Gratis parkeren voor de deur
• Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7

www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 11 JANUARI 2020. HOOGSTE KORTING OP GOEDKOOPSTE PRODUCT.
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KORTING

Brandevoortse Dreef 101 5706 SL Helmond
T +31 (0)492 66 13 52
info@heesmans.nl | www.heesmans.nl

Tante
Jo
nog steeds vrolijk en vitaal

Joke van Ekert is monter en blij
verrast als wij haar vragen om
aan deze laatste editie van onze
Courant voor 2019 een bijdrage
te leveren. Zij woont in het Palladium en trekt vitaal door het leven.
En dat terwijl ze op kerstdag 25
december, twee dagen geleden, 96
jaar is geworden. Nog immer zelf
naar de winkel lopen vindt zij geen
probleem. En de ontwikkelingen in
de maatschappij houdt ze gewoon
goed bij.

of meer verwonderd. “Alles wat ik
lekker vind, gebruik ik. Ik heb geen
aparte behoeftes of gewoontes.
Wel beweeg ik iedere dag nog
genoeg, tot begin dit jaar, ging ik
iedere maandag naar de gym. Dat
doe ik nu niet meer, want ik wandel
nog genoeg”.

Gastvrouw in hart en nieren

Eigenlijk moeten de mensen minder gewelddadig zijn. De natuur en
de leefomgeving zijn nog goed. Als
wij voorleggen dat er de laatste tijd
toch meer zorgen om het milieu
naar voren komen, zegt zij “Meneer,
u moet mij niet zo veel vragen. Als
er wat meer liefde is, komt alles
goed.”
Joke, voor haar familie tante Jo,
bekent dat zij veel bidt en hoopt dat
mensen beter met elkaar omgaan.

Joke is een echte Helmondse. Dus
96 jaar geleden in het centrum van
Helmond geboren. Daar heeft zij
drie kinderen gekregen. Toen haar
kinderen wat ouder waren, is ze bij
de Jan de Witkliniek 12 jaar gastvrouw geweest. Een beroep dat
helemaal bij haar past. “Mensen
op hun gemak stellen, is fijn werk.
Dat mocht ik de hele dag doen. Dat
geeft de mens voldoening.”
Nu zie je nog aan Joke dat zij goed
met mensen kan omgaan. Zij praat
gemakkelijk, en hoewel zij aangeeft
dat haar gehoor minder wordt, weet
zij telkens meteen de vragen te
beantwoorden.

Geen aparte leefstijl

Allemaal oud

De verzorging en de omgang met
elkaar in het Palladium zijn heel
fijn. Iedere dag ontvangt zij een
warme maaltijd. “Ik zelf zorg voor
mijn ontbijt en lunch, dat wil ik
zo houden ook”, geeft zij met een
zijdelingse glimlach aan.

Als we dan toch willen ontdekken
hoe het komt dat Joke zo oud is nu,
komen we op haar ouders en haar
broers en zussen uit. Het blijkt dat
haar ouders ieder meer dan 85 zijn
geworden en de meesten van haar
acht broers en zussen hebben allemaal de leeftijd van 80 jaar of meer
bereikt. Dat moet dus een genetische verklaring zijn, vermoeden wij.

Minder geweld

Op onze stereotype vraag wat
haar leefstijl is, reageert Joke min

Koersbal
En een Australisch-Helmondse
sport hield haar tot heel kort geleden intensief bezig. Het zogenaamde koersballen vond zij geweldig.
Na drie keer uitleggen, snapt de
interviewer eindelijk wat het is.
Gelukkig is onze fotografe ook een
Helmondse en kan zij bevestigen
dat dit alleen voor echte Helmonders is te snappen. Met een
tamelijke grote bal, maar niet al te
zwaar, moet je een kleiner balletje
op afstand zien te raken. Een soort
afgeleide dus van Jeu de Boules.
Waarschijnlijk is deze combinatie
dan de ideale mix om gezond en
vooral monter in het leven te staan.

Vanzelfsprekend genieten
Joke, tenslotte, was graag bereid
om model te staan voor onze voorpagina. Zij had geen bezwaar om
het grote glas van onze fotografe
omhoog te houden om iedereen in
Brandevoort van harte een vrolijk
en bijzonder gezond nieuw jaar te
wensen.
Haar motto is hierbij: “Wees iets
meer liefdevol voor elkaar, dan
komt alles goed.” n

tekst: Giel Pollemans
foto: Rianne van Lierop
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Jeugdzorg vanuit SGCB
Wist je dat 30% van de inwoners
van Brandevoort onder de 18 jaar
is? Daarmee zijn we een zeer jonge
wijk! De zorg aan onze kinderen en
jongeren wordt deels gefinancierd
door de zorgverzekeraar (denk aan
huisarts en fysiotherapie), maar
ook door de gemeente (denk aan
orthopedagogiek). Doorverwijzing
naar specialistische jeugdzorg kan
via de huisarts verlopen of via de
gemeente. Vanaf november komen
deze stromen in ons Gezondheidscentrum bij elkaar!
Binnen het Gezondheidscentrum
werken verschillende disciplines samen aan toegang tot jeugdzorg op
maat. Als een kind, jongere of opvoeder zich bij de huisartsenpraktijk
meldt met een gedrags- of opvoedingsvraag, wordt rechtstreeks
een consult bij onze POH-Jeugd
Charlotte van Eekelen ingepland.
Voorbeelden van deze vragen zijn:
“Mijn kind van zeven uit zich naar

zijn broertjes toe vaak heel boos
en ik weet niet wat ik daarmee aan
moet”

gemeente vergoed wordt, namelijk
niet zelf aanmelden bij een instelling.

“Ik ben veertien en ik voel me
doorlopend heel somber. Is dat
normaal?”

Vind je het moeilijk om zelf naar
het gezondheidscentrum te komen,
vraag dan of de huisartsenpraktijk een telefonisch consult met
POH-Jeugd Charlotte van Eekelen
inplant. Je kan ook naar de Gemeente bellen, via nummer 140492 en vragen naar een Gezinsen Jongerencoach.
Wij zijn heel trots op deze samenwerking! Je kunt voor je vragen zo
eerst terecht in je eigen Gezondheidscentrum en je hoeft minder
vaak je verhaal te vertellen. Zit je
als opvoeder of jongere ergens
mee, dan horen we het graag. Er
wordt goed voor je gezorgd! n

Na toestemming van de ouders en/
of de jongere zelf, overlegt Charlotte met orthopedagoog Fannie
Heesakkers van Orthopedagogenpraktijk Brandevoort in een
wekelijks triage-overleg welke zorg
het best zou passen. De afgelopen maanden is de samenwerking
met de Gemeente Helmond (die
deze zorg betaalt) geïntensiveerd.
Sinds november schuift een vaste
Gezins- en Jongerencoach van de
Gemeente aan bij dit wekelijkse
triage-overleg. Daardoor gaan
verwijzing en beschikkingen sneller, en word je dus sneller op de
juiste plek geholpen. Je kan je voor
specialistische hulp, die door de

tekst: Marthe Renders
foto: Vincent Knoops
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Je rijbewijs halen?
Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!

3
3
3
3

Leg je start rijles nu al vast vanaf
16,5 jaar
Praktijk- en theorie slaagGARANTIE!
Leuke vaste vrouwelijke
instructrices
Hoog slagingspercentage!

3
3
3

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

Aandacht voor jezelf en je relatie
Relatiecoaching
Individuele coaching

www.rondoo.nl
Hertogsveld 3 - Brandevoort

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout
WWW.COMPAEN-WONEN.NL
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Vooraanmelders krijgen gratis toegang tot onze online theorie
ruimte en slaaggarantie van Theorie College Nederland

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

Minder regelen
Onze wijk Brandevoort ligt midden in een regio waar het economisch voor de wind gaat.
Mede dankzij Europese subsidies uit het verleden, zoals bijvoorbeeld het Stimulusprogramma is
“Brainport” ontstaan. Intussen is de Brainportregio Eindhoven uitgegroeid tot een innovatieve
toptechnologie regio van wereldformaat! Daar profiteert onze wijk Brandevoort ook van.

Duurzaam
Hier is het te doen! Met als gevolg
dat bedrijven zich juist hier in de regio willen vestigen met uiteraard een
bijpassend innovatief woningaanbod
voor haar medewerkers.
Op dit moment wordt BrandevoortBrainport Smart District uitgewerkt.
Een zogenaamd “living lab” waar
nieuwe systemen, materialen,
producten, processen en diensten
geïntegreerd worden toegepast en
uitgeprobeerd op een wijze die onze
aarde niet verder belast, vervuilt of
uitput. Een voorbeeldwijk waar de
ogen van de rest van de wereld op
gericht zullen zijn. Ook hier geldt, dat
(Europese) subsidies kunnen bijdragen om deze doelen (versneld)
te bereiken en daar zal de VVD in
Europa zich ook hard voor maken.

Een voorbeeld zijn
Immers, het terugdringen van
CO2-uitstoot is een van de grote
opgaven van deze tijd. Deze opgave
kan alleen gerealiseerd worden met
de beste ideeën vanuit bedrijven en
wetenschap. Bedrijven moeten hier
zoveel mogelijk de ruimte voor krijgen. Voor Nederland en vooral deze
regio, biedt dit kansen. Met onze
kennis kunnen we voorop lopen

in nieuwe technologieën en deze
vervolgens exporteren naar de rest
van de wereld.

Regelgeving
Nederland is van oorsprong een
handelsland en wij zijn het logistieke
middelpunt van Europa. Wij profiteren van een open Europese markt.
Regelgeving werkt echter enorm
belemmerend en kostenverhogend.
Dit heeft ook zo zijn negatieve effect
op BSD waardoor realisatie van deze
wijk een grotere uitdaging is dan van
te voren gedacht.

Voortgang?
Al enkele jaren wordt er inmiddels over Brainport Smart District
gepraat, maar concrete aanwijzingen
dat er spoedig gebouwd gaat worden, is voor een willekeurige voorbijganger van het stuk grond waar de
wijk op geprojecteerd is, niet zichtbaar. Menigeen zal wellicht denken
dat er helemaal niets gebeurt. Maar
dit is echter verre van realiteit.

Op den duur wel
Er gebeurt wel degelijk iets. Doordat zoveel verschillende bedrijven/
particulieren meedoen, ontstaan
er volop nieuwe innovatieve ideeën

die op dit moment verder uitgewerkt
worden. Er ontstaan samenwerkingen tussen verschillende bedrijven
wat weer resulteert in nieuwe oplossingen voor bestaande problemen.
Dit alles moet uiteindelijk leiden tot
een experimenteerwijk waar wonen
en werken samen gaan en waar het
gezond is te leven, te ondernemen
en te verblijven.

Regelluwgebied
Dit vraagt wat van de overheid. Niet
alleen lokaal maar ook landelijk.
Maar wat zou het toch mooi zijn als
de landelijke overheid het gebied
BSD zou kunnen aanwijzen als
een regelluw gebied, waardoor BSD
een impuls kan krijgen en er volop
ruimte ontstaat om te experimenteren.
Medio 2020 zullen de eerste
tijdelijke woningen worden gerealiseerd. Wij hopen dat dit een eerste
concrete aanzet zal geven voor nog
meer ontwikkelingen in deze nieuwe
wijk waardoor steeds meer potentiële partijen zullen aanhaken. n

tekst: Serge van de Brug, VVD raadslid
foto: Vincent Knoops
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Elk sieraad is
een herinnering
Monique Helsen is goudsmid en heeft een eigen atelier in Brandevoort.
Ze beoefent haar vak al 20 jaar. Dat is bijna haar halve leven, wetende dat ze pas 44 jaar jong is.
Monique is getrouwd met Sten en samen hebben ze een zoon Devi (13 jaar)
en dochter Sofie (11 jaar) en wonen sinds 2002 met veel plezier in Brandevoort.

Beroepenboek
De weg naar haar beroep van
goudsmid is begonnen tijdens haar
stage als activiteitenbegeleidster.
Ze werkt graag met haar handen en
met mensen. Tijdens de stage komt
ze erachter dat ze helaas meer werkt
achter de computer en het handenwerk door vrijwilligers werd gedaan.
Monique wilde hierin niet verder en
dook het beroepenboek in op zoek
naar een nieuw beroep. Haar oog
viel op goudsmid. “Misschien wel,
omdat ik met mijn 18e verjaardag
een sieraad van mijn ouders kreeg
dat door een goudsmid was gemaakt”, beseft Monique.

Atelier
Op de MTS Vakschool in Schoonhoven gaat ze de richting goudsmeden
volgen. Voor haar stage kiest ze een
goudsmid in Duitsland. In tegenstelling tot Nederland kan je in Duitsland niet zomaar een goudsmederij
beginnen. Daarvoor heb je papieren
nodig. Zo wist Monique zeker dat
het niveau van het Duitse stagebe-

drijf goed was. In de tijd dat ze in
Duitsland stage loopt leert ze haar
huidige man Sten kennen.
Na haar studie, werkt ze als verkoopster nog een half jaar in een juwelierszaak op Corfu. De ‘pusherige’
manier van verkopen sprak haar niet
aan en ze keert met haar 25ste terug naar Nederland. Ze gaat bij een
Eindhovense goudsmid werken waar
ze nog steeds 3 dagen in de week
werkt. In hun voormalig huis aan
de Iekendonksevoort maakt ze op
zolder al sieraden voor vrienden en
kennissen. In 2017 besluit ze dat het
tijd is voor een volgende stap waarin
ze haar ideeën kwijt kan. Op haar
verjaardag 8 juni 2017 schrijft ze zich
in als goudsmid (Emotions by Monique) bij de Kamer van Koophandel. Inmiddels zijn ze verhuisd naar
een nieuwe woning in Brandevoort
waar ze ook haar atelier is gestart.
In het atelier met gereedschappen
en werktuigen staan ook een paar
mooie authentieke en ambachtelijke
werktuigen, die regelmatig worden
gebruikt.

“Ik voel me vereerd”
Elk sieraad dat Monique maakt
heeft een verhaal. “Voordat ik begin
met smeden van een sieraad, ga ik
in gesprek met de klant. Door goed
te luisteren kan ik hun verhaal en
wensen, omzetten naar een bijzonder en uniek ontwerp. Tijdens het
maken neem ik de klant mee in het
proces en kunnen ze tussendoor
komen kijken, zodat we eventueel
nog aanpassingen kunnen doen. Ik
voel mij vereerd, als ik een sieraad voor iemand mag maken. Elk
sieraad heeft een verhaal”, vertelt
Monique trots. En het is Monique,
die van iemands bijzondere herinnering een uniek sieraad maakt.
www.emotionsbymonique.nl n
Vanwege de meer dan voldoende
copyruimte die we deze uitgave hadden
zijn alle 4 de ondernemers een dubbele
pagina geworden. Dat is niet standaard,
zie www.brandevoortercourant.nl voor de
voorwaarden.
tekst: Marc Dekkers
foto: Rianne van Lierop
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Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.
PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
12 maart; 8 juni 2020
Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start 9 januari 2020
Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start 22 januari 2019
Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start: 10 maart 2019
06 21813048
KARINLIPS.NL

Open ook een
betaalrekening bij de
bank met de hoogste
waardering.
Klanten geven
ons een:

Algemeen

9,3

Bron: Consumentenbond juni 2019

Sterilisatie bij de huisarts,
persoonlijk én voordelig!

Veldsink - Bekx

Marktstraat 18
5731 HW MIERLO
T (0492) 66 17 12
E bankzaken@mierlo.veldsink.nl

RESTAURANT

Madelon Janssen | Tea Bijlsma

Geniet bij Pezzaz 2.0
van het Proeverij menu!

b
Kiezen en proeven
van heerlijke gerechten
in een sfeervolle,
vernieuwde ambiance.
● Flexibele (echo)spreekuren
● Kleinschalige praktijk met 2 ervaren verloskundigen/echoscopisten
● Kinderwensspreekuur
● Begeleiding van thuis- en poliklinische bevallingen
LOCATIE MIERLO
Burgemeester Termeerstraat 29A Mierlo
T 06-51249350
LOCATIE GELDROP
Laan der Vier Heemskinderen 7 Geldrop
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Eerlijk en puur genieten!

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

Hazenwinkel en Liverdonk
op stoom
In de maanden november en december doet de ene na de andere oproep om een huis te kopen in
Brandevoort de ronde. Half december is er een grootse opkomst in ’t BrandPunt waar kandidaatbewoners komen informeren naar de nieuwe woningen in Liverdonk. Ondertussen heeft gemeente
Helmond een hele site klaargezet om haar burgers te informeren over Hazenwinkel.

Hazenwinkel

Gasloos en energiezuinig!

Het bestemmingsplan is vastgesteld. Burgers kunnen kavels in optie nemen en half oktober beginnen
de eerste spades langs het fietspaadje naar Mierlo zich in de grond
te wurmen. Eind december staan
twee woningen op de vrije kavels al
onder dak. Een mooi rieten dak siert
de eerste van de twee wo-ningen.
Allemaal moeten zij passen in de
beeldkwaliteit van Hazenwinkel.
Anders dan in de slimme wijk, is er
in de woonbestemming van Hazenwinkel een scherp beeldkwaliteitsplan vastgesteld en voorgeschreven.
Verder zijn bewoners uitgedaagd
om de eerste echte duurzame woningen te maken.
In de projectbouw heeft Van Wanrooij als nieuwe op Brandevoort
gerichte projectontwikkelaar en aannemer allerlei woningen in de aanbieding die energiezuinig en zoveel
mogelijk circulair zijn inge-richt.

De energiebehoefte is door de
dikke isolatie lager dan in woningen
die tot nu toe gebouwd werden.
De woning voldoet aan een hoge
norm van comfort. Dat betekent in
de woonkamer minimaal 20 graden
aan warmte, in de badkamer 22
graden en in vertrekken op de eerste en tweede verdieping alles op
20 graden. “Door een combinatie
van innovatieve verwarmings- en
koelingsapparatuur is de gewenste
temperatuur gegarandeerd”, zegt de
bouwer. “Een warmtepomp haalt
warmte en verkoeling uit de grond.
Door een lus van enkele tientallen
meters in de grond voor het huis in
te brengen, de isolatie en verwarming via lage temperatuur radiatoren te geleiden is het hele systeem
geschikt om aan de basiseisen te
voldoen.”
Alle woningen in Hazenwinkel moeten volgens het vigerende bestem-

mingsplan gasloos zijn. De elektriciteit die bewoners betrekken zijn
per definitie groen van oorsprong.
Door water en afval circulair in te
richten komt er een minimum aan
belasting van milieu tot stand.

Alles in typisch Brandevoorter stijl
De gemeente legt Hazenwinkel een
eigen origineel beeld- en woonkwaliteitplan op. Het heeft een
landelijke en dorpse bouwstijl met
overeenkomsten van Stepekolk.
Mede geïnspireerd op de langgevelboerderij in de omgeving van
Hazenwinkel, zijn grote langskappen kenmerkend. De historische
bebouwing van Thorn is inspiratiebron. Witgeschilderde gevels, soms
met groene kozijnen, een eenvoudige architectuur met bijzonder
metselwerk en (natuurstenen)
stenen raamlijsten moeten gaan
opvallen.
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Toe aan verfrissing
aan Uw keuken?
• Van gas naar inductie
koken
• Veiliger, schoner en duurzamer
• Wij verzorgen de complete
installatie eventueel incl.
aanpassing
in de meterkast
• Kom bij ons langs voor
informatie of offerte

GAS

INDUCTIE
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WOUT VAN VLERKEN
Hoofdstraat 105
Kanaalstraat 4B

5706 AK HELMOND
5711 EH SOMEREN

Tel 0492-539405
Tel 0493-539405

KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL
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Hoewel in Hazenwinkel en Liverdonk veel gebouwen gekeimd
zijn, is er ook veel schoonmetselwerk. Woningen zijn vrijstaand,
als tweekapper of in (korte) rijtjes
geplaatst. Erkers en serres aan
de voor-zijde passen niet in deze
architectuurstijl. Gevelopeningen
zijn verticaal. Voordeuren zitten bij
voorkeur op de openbare ruimte.
In alle gebouwen zijn gemeenschappelijke karakteristieken van
Liverdonk zichtbaar. Bij materialen, kleuren en detaillering ligt de
nadruk op eenvoud en harmonie.
In materiaalgebruik en kleur mag
niet te veel variatie zijn. Eenvoud
komt tot uitdrukking in de versiering
van de gevels. Zo komen in het
metselwerk versieringen tot uitdrukking zoals een muizentand onder
de goot, rollagen en vlechtwerken
in de kopgevels. Sobere deur- en
raamomlijstingen en plinten zijn
de regel. Boven de overige gevelopeningen zit altijd een rollaag of
vergelijkbare verbijzondering.
In Hazenwinkel en Liverdonk komen geen gootlijsten voor. Zinken
mastgoten zonder betimmering in
combinatie met bijzonder metselwerk zoals een muizentand zijn
ingezet.
De kappen zijn bedekt met keramische dakpannen (blauwgesmoord
of oranjerood). Zonnepanelen komen bij voorkeur op het achterdakvlak. De dakvormen in Hazenwinkel
zijn zadeldaken.
Erfafscheidingen zijn de overgang
van de privékavels naar de openbare ruimte. Lage groene hagenvormen de afscheiding. Leibomen
ondersteunen het landelijke straat-

beeld. Streekeigen hagen versterken
het Brabantse karakter.

Op historisch rijke grond
gebouwd
Hoewel bezwaren tegen een aantal
bouwvoornemens in Hazenwinkel
de start van de bouw lang heeft
opgehouden, is nu een grootse bedrijvigheid iedere dag te aanschouwen. Nog voordat alle percelen
in ontwikkeling kwamen, heeft de
stadsarcheoloog opvallende historische bevindingen gedaan. Een
zevental jaren geleden al waren er
opvallende resten van wonen uit de
IJzertijd gevonden, nu blijken er enkele eeuwen later op de scheiding
tussen Hazenwinkel en Liverdonk
een grote bedrijvigheid van Romeinen geweest te zijn. In ons artikel
over de Romeinse historie achter
de woningen van Liverdonk, schrijven we over het bestaan van resten
van meerdere grote boerderijen uit
de Romeinse tijd.

Liverdonk
In deze wijk staat een erg gemêleerd geheel van woningen. Anders
dan voorgaande keren presenteren
projectontwikkelaars zich meer
en meer met behulp van nieuwe
digitale technieken. Op de site
LeefLiverdonk kan de kandidaat
bewoner met een VR-bril zijn toekomstige woongebied bekijken en
in door digitaal ontworpen woningen heenlopen.
Het is weer een stap verder in de
klant – verkoper relatie. Nog preciezer en levensechter weet je nu
vooraf al hoe je leefgebied er uit zal
gaan zien.

Wooncafé
De bouw- en woningwereld is sterk
in beweging en steeds meer op de
klant gericht. De makelaars in Helmond doen daar nog een schepje
bovenop en dan ook in bijzonder
voor de Brandevoorters. Zij hebben
half december een wooncafé geopend om alle ontwikkelingen van
nieuwbouw bereikbaar te maken.
Met een uniek concept, waarin
meerdere partijen in de woningbouw gezamenlijk optrekken,
bieden de makelaars wekelijks een
aantal ontwikkelingen op woningen bouwgebied aan. De geïnteresseerde uit Helmond, de regio,
maar ook vooral voor bewoners uit
Brandevoort kun je hier informatie
vinden. In dit wooncafé aan de
Steenweg 18 in Helmond geven
hypotheekadviseurs, bankmensen,
interieurstylisten en winkeliers hun
visie op hedendaags bouwen en
wonen. Geheel gratis kunnen geïnteresseerden hier hun weg vinden
naar een woning en leefstijl van
hun behoefte. n

Openingstijden
Vrijdag 3 januari
Zondag 12 januari
Vrijdag 17 januari
Zondag 26 januari
Vrijdag 31 januari
Zondag 9 februari
Vrijdag 14 februari
Vrijdag 28 februari

18:00 – 21:00
12:00 – 15:00
18:00 – 21:00
12:00 – 15:00
18:00 – 21:00
12:00 – 15:00
18:00 – 21:00
18:00 – 21:00

tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
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Dickens past prima
in uniek decor

Schuifelend en soms beetje gnuivend trekken grote groepen kerstbezoekers langs de kramen van
Dickens. Sommigen zeggen “er zijn
wel 20.000 mensen komen kijken,
genieten en proeven”. Anderen
beweren dat het aantal eerder naar
de 15.000 bezoekers gaat. Het
aantal is echter niet zo belangrijk.
Dickens is in Brandevoort anders
dan bijvoorbeeld in Haarlem. Daar
zijn 10 of twaalf straten allemaal
bezet door kraampjes en wervende
kerstversieringen. En slechts op een
enkele plek, soms nog een beetje
verscholen onder een windscherm
van een winkeletalage, staat een
groepje net geklede zangers te zingen. Maar nergens loopt Scrooge
die laat zien wat er twee eeuwen
geleden gebeurde.

Uniek decor
En dat is in Brandevoort wel het geval. Naast Scrooge zien we verschillende unieke typen acteren, prachtig geklede groepen mooie liederen
ten gehore brengen en de ganzengroep paraderen in gelid tegen
het decor van de Brandevoortse
architectuur. Zij vormen de perfecte
combinatie die Dickens in 1843 in
zijn Christmas Carol beschreef.
Voor de duur van één dag is Brandevoort weer omgetoverd in een
historisch plaatje dat de sfeer van
de 19e eeuw ademde.
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De kraampjes, de baklucht in de
markthal en de geuren van de
stroopwafels bij het OBS-plein
maken ieder jaar het Dickensfeest
weer compleet. Het geeft immers
een bijzonder gevoel om deelgenoot te kunnen zijn van een historisch gebeuren dat zich nog maar
zo kortgeleden heeft voorgedaan.
Door dit jaarlijks mee te maken, beseffen we dat we in een omgeving
wonen, die min of meer tijdloos
is. Dat is indrukwekkend om mee
te maken. En het is waarschijnlijk
ook de reden dat er ieder jaar weer
zoveel mensen op af komen.
En als we de dag na 15 december
weer in de sfeer van alledag een
brood bij de bakker halen, dan is
de herinnering aan twee eeuwen
geleden door het Dickensfeest
een fijn gevoel om kerstmis en het
nieuwe jaar in Brandevoort te kunnen meemaken.

Goed georganiseerd
De 17e Dickens is weer bijzonder
professioneel georganiseerd. De
plaatsing van de kraampjes in de
Biezenlaan is een noodzakelijke,
maar geslaagde aanpassing. Door
de nieuwe bomen en groenvoorzieningen is de organisatie gedwongen
om de loop van de Dickenskraampjes aan te passen. Door de ruimere ligging is er meer gelegenheid

om de aanbiedingen van allerlei
standhouders meer aandacht te
geven.

Scrooge
Ieder jaar wordt Scrooge iets ouder.
Nog indringender dan voorgaande
jaren kijkt hij je aan. Iets forser en
ronder dan vorig jaar laat hij zien
dat we moeten nadenken hoe we
leven. Was hij eerst gierig en sober
levend. Hij laat zien dat hij na de
ontmoeting met de derde geest in
1843, anders naar zijn omgeving
ging kijken. Misschien geldt dat ook
voor nu: houd meer rekening met
de omgeving en ja, buren. Denk
minder aan jezelf, maar meer aan
de ander. Het lijkt daardoor dat
het Dickensfeest van twee eeuwen
geleden actueler is dan ooit. Een
mooie gedachte voor het nieuwe
jaar, die prima aansluit bij de boodschap van Joke van de voorpagina.

Help mee
“Dickens moet blijven, ook al is de
groep die het organiseert steeds
kleiner aan het worden”, zegt de organisatie ons. Dus nog een oproep
aan het eind van dit verhaal: kom
de Dickensorganisatie helpen. Dan
blijft het mogelijk om deze traditie
in ere te houden. n
tekst: Giel Pollemans
foto’s: Vincent Knoops / Riannen van Lierop
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VERVANG UW
GASKOOKPLAAT

DOOR INDUCTIE
Energiezuinig
Veilig
Snel

WIJ KUNNEN DE HELE OVERSTAP VOOR U VERZORGEN. KOM NAAR DE WINKEL EN VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN. OOSTENDE 10, HELMOND, | (0492) 52 30 51
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2020 IN ‘T BRANDPUNT

Komt u ook met ons toosten?
U bent van harte uitgenodigd om het het glas te
heffen en samen 2019 af te sluiten, het nieuwe
jaar in te luiden en de bekendmaking van de
Brandevoorter van het Jaar bij te
wonen. Wij zien u graag op de 5de!
Zondag 5 januari 2020
Inloop vanaf 14:30 uur
Wijkhuis ‘t BrandPunt, Biezenlaan 29
5708 ZD Helmond
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Sportverenigingen
Dat sporten goed voor je is dat weten we allemaal. Sporten helpt preventief tegen overgewicht en bevordert de kwaliteit van het leven en is ook vooral
ontzettend leuk!
Waar kunnen we naartoe in Brandevoort, of als we niet in Brandevoort terrecht kunnen, waar moeten we dan naartoe? De sportindex laat een overzicht
zien van de sportverenigingen uit Brandevoort en verenigingen uit de omgeving met leden uit onze wijk.
Mis je nog een sportvereniging, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
Naam
Website
---------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------Bootcamp Brandevoort
www.bootcampbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Budo vereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dansschool Friends
www.dansschoolfriends.n
---------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------Honk en Softbal club Nuenen
www.hscn.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Naam
Website
---------------------------------------------------------------------------------Jeu de Boules club Brandevoort
www.jeudeboulesclub.brandevoort.org
---------------------------------------------------------------------------------Jibb Helmond
www.jibbhelmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Judo vereniging Mierlo-Hout
www.jvmh.nl
---------------------------------------------------------------------------------Lopersgroep Brandevoort
www.lopersgroepbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------RV Olympia
www.rvolympia.nl
---------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------Vitaz
www.vitazinbeweging.nl
---------------------------------------------------------------------------------Yoga Studio Toermalijn
www.studio-toermalijn.nl
---------------------------------------------------------------------------------Volleybal Polaris
www.vcpolaris.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Groeperingen
BrandTastic
E: info@brand-tastic.nl
W: www.brand-tastic.nl
---------------------------------------------------------------------------------Buurttuin Brandevoort
E: info@buurttuinbrandevoort.nl
W: www.buurttuinbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------CS de Brandeliers
E: info@brandeliers.nl
W: www.brandeliers.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dickensnight Brandevoort
E: voorzitter@dickensnight.nl
W: www.dickensnight.nl
---------------------------------------------------------------------------------Ditisonzewijk.nl
E: brandevoort@ditisonzewijk.nl
W: www.brandevoort.ditisonzewijk.nl
---------------------------------------------------------------------------------Druzhba
E: info@druzhba.nl
W: www.druzhba.nl
---------------------------------------------------------------------------------Fotoclub Brandevoort
E: a.storm4@chello.nl
W: www.fotoclubbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Het Plein Brandevoort
E: info@hetpleinbrandevoort.nl
W: www.hetpleinbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Digitale beeldgroep Isosensori
E: dialtic@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl
W: www.kbo-stlucia.nl
---------------------------------------------------------------------------------Kobra
E: info@koorbrandevoort.nl
W: www.koorbrandevoort.nl
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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
---------------------------------------------------------------------------------Wijkhuis ‘t BrandPunt
E: info@brandpunt.info
W: www.brandpunt.info
---------------------------------------------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------------------------

Bedrijvenindex
Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we nu een speciale bedrijvenindex voor in
Brandevoort gevestigde ondernemers waarin je voor maar € 10,00 per editie een naamsvermelding krijgt. De bedrijvenindex zal per editie groeien, zodat
de Brandevoorters in één oogopslag het juiste bedrijf vinden. Interesse, laat het ons even weten via advertentie@brandevoortercourant.nl
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: 06 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijke telefoonnummers
ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl
politie, buurtbrigadier Roy Mudde
e-mail roy.mudde@politie.nl
stadswacht
GEMEENTE
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water

112 Ziekenhuis Elkerliek Helmond
59 55 55
51 39 71
088 - 0031 100 Welzijn Brandevoort
0900 - 88 44 Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98
5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
84 59 70 Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten
50 47 04
14 04 92 Spoed avond / weekend
0900 - 88 61
dr. Kaiser en dr. Veldhuizen
50 47 05
dr. Keuning en dr. Smeulders
50 47 06
0800 - 90 09 drs. Schoots en drs. Camron
50 47 06
59 48 94 bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
Apotheek Brandevoort
37 00 47
67

