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Van de redactie
maart 2020

Met een versterkt team en veel 
enthousiasme is de Brandevoorter 
Courant aan het tweede decen-
nium van deze eeuw begonnen.
Ieder jaar groeit onze wijk en deze 
keer hebben enkele voor ons 
nieuwe bewoners van de wijk de 
handschoen opgepakt om mede 
onze wijkinformatie vorm te geven: 
Jaap Taal en Linda van Kortenhof-
Bastian. 

Inhoud
Zoals elke keer was er ook nu weer 
veel spontane inbreng vanuit de 
wijk. Zo kunt u lezen hoe het carna-
val van de Brandeliers is verlopen, 
is er een leuk artikel gekomen van 
de Brandevoortse jeugdkunstena-
res, schrijven we over aanstaand 
paralympiër Niels Vink, over bro-
cante, over het groen en over de 
bouwkundige ontwikkelingen in de 
wijk, over de Brandevoorters van 
het jaar en nog veel meer.

Nieuwe rubrieken
Net als het aantal vrijwilligers dat 

meewerkt aan de Courant is het 
aantal rubrieken ook weer gegroeid. 
Naast aandacht voor de hobby’s 
van wijkbewoners en de inkijk in 
woningen, zijn twee nieuwe rubrie-
ken toegevoegd. De ene geschreven 
door een oudere bewoonster van 
Brandevoort en de andere door de 
scholieren van OBS Brandevoort. 
Alleszins de moeite waard om te 
lezen. Zou u in deze Courant enkele 
artikelen tegenkomen, die u ergens 
anders ook al heeft gelezen of ge-
zien, dan komt dat door onze zorg 
om u als lezer van Brandevoort zo 
volledig mogelijk te informeren. Het 
kan immers zijn dat u niet alles 
in de brievenbus leest, maar onze 
Courant in ieder geval wel. Vandaar!

Jaap Taal
Vanaf het volgende nummer neemt 
Jaap Taal de eindredactie over. Wij 
stellen hem aan u voor. Hij heeft 
al allerlei zaken in de wijk gedaan. 
En voor Jaap is het nu een goed 
moment om deze Courant met nog 
meer inhoud te gaan aansturen. 

Giel Pollemans blijft bij de Courant 
en schrijft artikelen, maar laat graag 
de hoofdredactie over aan Jaap. 
Uiteraard bedanken wij Giel van 
harte voor zijn inbreng in de laatste 
twee jaar. Met evenveel of zelfs nog 
meer enthousiasme heeft hij deze 
twee jaar de Courant weer veel 
kwaliteit meegegeven.

Op naar de zomer 
De uitbundige tijd van de carnaval 
is weer achter de rug. Na een korte 
bezinning, die voor iedereen goed 
zou kunnen zijn, zijn we de komen-
de tijd bezig met bouw en bedrijf. 
Brandevoort groeit, nieuwe huis-
vesting dringt zich overal op. n

P.S. Vanwege het Coronavirus en de 
gevolgen daarvan zijn alle genoemde 
data in deze uitgave onder voorbe-
houd.

tekst: de redactie

foto: Vincent Knoops



Culinair Sterren Arrangement

> Prachtige thema-wandeling over Lucas Gassel

> 3 gangen diner bij 3 geweldige restaurants

(waaronder De Rozario met Michelin ster)

Keuze uit minimaal 2 gerechten bij iedere gang

Inclusief een glas wijn (of bier/fris) bij elk gerecht

> Toegangskaartje voor de expositie

> Hotelovernachting bij Golden Tulip West-Ende****

Sluit uw bezoek aan de Lucas Gassel 
tentoonstelling in stijl af met een culinaire 
wandeling langs drie toprestaurants 
van Helmond. Proef het landschap van Lucas 
Gassel op je bord en geniet van drie gangen 
op drie verschillende locaties, waaronder 
sterrenrestaurant De Rozario.

• Dit arrangement wordt mede mogelijk gemaakt door Helmond Marketing •

Het arrangement bestaat uit:
> 1 entreébewijs voor de tentoonstelling ‘Lucas Gassel, 

meester van het landschap’ in Kunsthal Helmond
> 1 overnachting in viersterren hotel Golden Tulip West-Ende 

inclusief ontbijt
> Lucas Gassel Walking Dinner, bestaande uit:
> Lucas Gassel stadswandeling
> Amuse en voorgerecht bij restaurant Roka
> Hoofdgerecht bij Michelin sterrenrestaurant De Rozario
> Nagerecht bij restaurant 33 Good Food

Voor slechts € 119,95 p.p. geniet u van 
een culinair arrangement op sterren niveau!

ccuulliinnaarryy wwaallkkiinngg ttoo

uurrss

Ga naar www.walkingdinner.com/lucasgassel 
en boek je arrangement!

Ga naar www.walkingdinner.com/lucasgassel 
en boek je arrangement! 
Arrangement zonder overnachting is ook mogelijk.
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WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars

VER
KOC

HT

Louwerserf 9
5706 JH Helmond

vraagprijs € 319.000 k.k.

VER
KOC

HT

Iekendonksevoort 53
5706 HH Helmond

vraagprijs € 319.000 k.k.

VER
KOC

HT

Moerkensbeemden 37
5706 NV Helmond

vraagprijs € 499.000 k.k.

VER
KOC

HT

Kollershoeve 2
5708 WB Helmond

vraagprijs € 487.000 k.k.

VER
KOC

HT

Broederwal 11
5708 ZT Helmond

vraagprijs € 389.000 k.k.

VER
KOC

HT

Meienvoort 3
5706 HK Helmond

vraagprijs € 400.000 k.k.

Wilt u ook voordeel op uw hypotheek en rente-korting? 

Hoe kunt u de risico-opslag verlagen?
Is de waarde van uw huis gestegen sinds u uw hypotheek afsloot? En/of heeft u een deel van uw hypotheek 
afgelost? Dan kan uw hypotheek mogelijk naar een lagere risicoklasse, waardoor de risico-opslag en de rente 
die u betaalt omlaag kunnen gaan. Indien u uw huidige woning gekocht heeft in de jaren 2010 tot 2017 dan 
is de kans groot dat de uw woning fors meer waard is geworden en gelijktijdig heeft u afgelost op de huidige 
hypotheek. Dit zijn zaken die u simpel kunt regelen via uw adviseur. Wat u nodig heeft is een gecertificeerd 
taxatierapport. Dit kunnen wij op korte termijn voor u regelen. Neem contact op voor onze aanbieding.

Uw wijkspecialist:

Ruud Hesen

06 533 01 994

www.woonplezier.nl

Tel.: 0492 549 055

Vind ons ook op:ruud@woonplezier.nl
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2020 is inmiddels enkele maanden 
oud en ook wijkhuis ’t BrandPunt 
heeft in die tijd alweer bijgedragen 
aan meerdere mooie herinnering-
en. Na een succesvolle afsluiting 
van december met het prachtige 
Dickensnight, dat elk jaar voor hoge 
bezoekersaantallen in onze wijk 
zorgt, opende de gezellige huiska-
mer van Brandevoort haar deuren 
weer op twee januari. Uiteraard 
hopen we op een vroege lente met 
mooie zonnige dagen, maar ook bij 
kou en regen kunt u terecht in het 
wijkhuis voor een lekkere kop koffie 
of thee. De komende maanden 
zijn alweer volgepland met allerlei 
soorten activiteiten, dus we ho-
pen veel Brandevoorters te mogen 
verwelkomen! 

Terugblik
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
vijf januari hebben we met veel 
wijkbewoners het glas geheven 
op het jaar 2020. Traditiegetrouw 
werden tijdens deze bijeenkomst 
de Brandevoorter en Groepering 
van het Jaar bekend gemaakt. 
Dickensnight ging er welverdiend 
vandoor met de titel ‘Groepering 
van het Jaar’. ‘Brandevoorter van 
het Jaar’ werd Henk Noort. Hij is 
een vrijwilliger in hart en nieren. 
Verderop in deze editie leest u meer 
over hem. In januari kwam ook al 
snel het carnavalsgedruis op gang 
met een zwetsavond en -middag, 
en een drukbezochte prinsessen-
receptie. Prinses Jacqueline d’n 
Urste en haar gevolg hebben er 
een geslaagd feest van gemaakt. 
De Brandevoortse kinderen kun-

nen terugkijken op een erg gezellige 
Kindercarnavalsmiddag. Uiteraard 
kwam aan het begin van het jaar 
de succesvolle Witte Wel Witte 
Nie quiz voorbij, gevolgd door een 
gezellige feestavond in de sportzaal 
naast het wijkhuis waar veel wijkbe-
woners bij aanwezig waren. Medio 
maart werd ook het wijkhuis getrof-
fen door de maatregelen rondom 
het Coronavirus (Covid-19). Per 13 
maart werden de deuren gesloten 
tot in ieder geval 6 april. Hierdoor 
kwam onder andere de jaarlijkse 
tentoonstelling van Fotoclub 
Brandevoort te vervallen. Ten 
tijde van publicatie zijn eventu-
ele verdere maatregelen nog niet 
bekend, maar uiteraard kunnen er 
consequenties zijn voor activiteiten 
gepland in de komende maanden.

Vooruitblik activiteiten
Het komende kwartaal staan er 
allerlei activiteiten en evenemen-
ten op de planning. Daarnaast 
gaat wijkbewoner Albert Woudstra 
dit jaar weer fietsen voor KiKa. In 
dit kader organiseert het wijkhuis 
op drie april een karaokeavond, 
gevolgd door een benefietavond 
op negen mei. Een garantie voor 
gezelligheid waarbij het goede doel 
voorop staat.
Over een kleine maand viert onze 
wijk de jaarlijkse Koningsdag. Dit-
maal geen versierde fietsenoptocht, 
maar wel een vrijmarkt op het 
schoolplein van OBS Brandevoort 
en meerdere optredens in de grote 
zaal van ’t BrandPunt. De FAFF 
(Friday Afternoon with Family and 
Friends) staat op de planning voor 

april en mei. Reserveren kan via de 
bar in het wijkhuis. 

Tijd voor techniek
In deze editie van de Courant is 
een artikel te vinden van de com-
missie Techniek vanuit het wijkhuis. 
Tijdens bijna alle evenementen en 
activiteiten wordt gebruik gemaakt 
van techniek; of het gaat om een 
‘simpele’ PowerPoint presentatie 
geprojecteerd via een beamer of 
een volledige lichtshow in de grote 
zaal. Dit is alleen maar mogelijk 
doordat de techniekclub zich hier 
elke keer met veel enthousiasme 
op een vrijwillige basis voor inzet. 
Apparatuur kost echter geld; geld 
dat op de een of andere manier te-
rug verdiend moet worden. Daarom 
doet het bestuur van het wijkhuis 
de oproep om het artikel van de 
commissie Techniek te lezen en na 
te denken over wat u als wijkbewo-
ner wellicht kan bijdragen, op welke 
manier dan ook.

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. Wilt u een 
activiteit organiseren of hebt u 
leuke ideeën, meldt u dan bij onze 
beheerder Jan Damen, via
beheerder@brandpunt.info / 
www.brandpunt.info n

tekst: het bestuur van ’t BrandPunt

foto: Vincent Knoops

Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt
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De datum voor 2020 is
bekend: 20 juni 2020!

Die zaterdag is het weer de Golfdag 
Brandevoort en dit jaar gaat deze 
plaatsvinden op de prachtige golf-
baan in Best, Best Golf.
We willen Het Woold natuurlijk ont-
zettend bedanken voor al die jaren 
van goede en gastvrije zorgen die 
ze voor ons hadden. Helaas paste 
onze golfdag voor 2020 niet in hun 
agenda vandaar dat we uitgeweken 
zijn naar Best.
Maar ook daar gaan ze goed voor 
ons zorgen en er alles aan doen 
om ons een onvergetelijke dag te 
bezorgen. Eén ding is zeker, we 
gaan ook dit jaar weer genieten van 
een heerlijk 3-gangen diner wat 
deels in de baan geserveerd gaat 
worden. Dit unieke concept is toch 
wel een factor die Golfdag Brande-
voort zo bijzonder maakt en Best 
Golf gaat haar uiterste best doen 
om iedereen in de watten te leggen.

Via de website kunt u zich al in-
schrijven als individuele deelnemer 
of als team. Zodra we het program-
ma defi nitief opgesteld hebben zul-
len we dat allemaal via de website 
communiceren.

Houd de website in de gaten en tot 
snel. n

tekst: Golfdag Brandevoort

foto: Vincent Knoops

Golfdag Brandevoort
20 juni 2020
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Ink United
Broer en zus Swen en Kaja openden onlangs een tattoo 
studio in Brandevoort, Ink United. Stijn en Jairen gingen 
langs in de studio. 

Wanneer bent u begonnen met dit werk? 
We zijn een halfjaar geleden begonnen. Ik had als ad-
ministratief medewerker eigenlijk leren boekhouden op 
school. Mijn zus werkte al in een tattoo shop. We heb-
ben besloten samen een eigen zaak te beginnen, met 
gast-artiesten en zzp-ers die een stoel kunnen huren 
om hun tattoo kunsten te presenteren.

Wat vindt u leuk aan dit beroep?
Het leukste aan mijn werk is de vrijheid. Je kan zelf be-
palen wat er gebeurt. Je hebt iets wat van jezelf is en je 
leuk vindt. Als je niks doet, verdien je ook geen geld.

Waarom in Brandevoort?
We mochten niet in een bepaalde zone zitten vanwege 
het contract van mijn zus. Dus gingen we kijken waar 
we heen konden. In Eindhoven of Helmond heb je al 
genoeg tattoo shops. Toen zagen we Brandevoort en ja 
dat was gewoon dé plek.

Villa Vesper 
Lonneke, Lara en Lindsey vroegen Natalie wat zij zoal 
meemaakt in Villa Vesper.

Wat vindt u leuk aan dit beroep? 
Vooral de contacten met klanten, veel kletsen met 
mensen. Er komen mensen met leuke en minder leuke 
verhalen. We zien veel zwangere moeders, die komen 
dan na een tijdje terug met een baby.

Wat is het leukste dat u heeft meegemaakt? 
Op Valentijnsdag heeft iemand hier zijn vriendin ten 
huwelijk gevraagd. Het stel kenden we al een tijdje, ze 
hebben hier in de winkel ook wat spulletjes liggen die 
ze verkopen. Hij had vooraf gevraagd of het hier mocht. 
Hun ouders waren er ook bij. Heel erg leuk en bijzonder.

Zijn er dingen die u moeilijk vindt aan uw vak?
Ik vind het heel moeilijk om in te schatten wat men-
sen leuk vinden of willen kopen. Soms vinden wij iets 
helemaal geweldig en dan loopt het helemaal niet, of 
andersom. 

Trompet spelen voor koningin Maxima
Eva uit groep 6 heeft in november mogen optreden voor 
koningin Maxima bij de ondertekening van Muziek-

Akkoord Helmond. Eva praat met Loor en Isa over deze 
spannende ontmoeting.

Waarom mocht jij juist spelen voor Maxima? 
Omdat ik in het schoolorkest zat op mijn oude school.

Welk instrument heb je gespeeld?
Ik heb voor Maxima trompet gespeeld, want dat kan ik 
goed.

Vond je het spannend? 
Ja want het is wel de koningin van Nederland, en er 
waren ook heel veel kinderen en mensen bij.

Waar heb je voor Maxima gespeeld? 
Op De Kempel, dat is een gebouw waar juffen en mees-
ters een opleiding volgen.

Heeft Maxima nog iets tegen jou gezegd? 
Ze heeft niks gezegd maar wel een knipoog gegeven. 

ZUS 
Roos en Guusje bedachten een paar originele vragen 
voor een van de zussen van kledingwinkel ZUS.

Waarom wilde u een winkel starten?  
Mijn zus en ik hadden eerst een andere baan, al heel 
lang, bijna vijfentwintig jaar. We waren daar een beetje 
klaar mee en wilden iets voor onszelf beginnen, dus 
zonder baas. We hebben een jaar lang gewandeld hier in 
de wijk en nagedacht over wat we willen. Toen kwamen 
we uit op een kleine damesmode zaak, waar je de klan-
ten persoonlijk kent.

Waarom een vrouwenwinkel en niet een mannen- én vrou-
wen winkel? 
Omdat mannen heel anders winkelen, die komen een 
paar keer per jaar en willen dan een broek, vaak dezelfde 
kleur. Vrouwen komen gezellig binnen, kletsen wat, 
komen een beetje rondneuzen. Dat is een heel andere 
manier van winkelen, dat past meer bij ons.

Zou u eens voor een paar dagen eigenaar willen zijn van 
een andere winkel? 
Misschien wel om te kijken hoe het daar gaat. Kijken hoe 
het werkt in een grotere winkel, krijg je er dan veel an-
dere dingen bij waar je nu helemaal geen rekening mee 
houdt, zoals personeel. n 

Brandevoorter Jeugd Courant

tekst: groep 8A van OBS Brandevoort

Nieuws uit de wijk, door de ogen van de jeugd van Brandevoort. Verzorgd door groep 8A 
van OBS Brandevoort. Als thema kozen zij dit keer voor ‘interviews’. Zij nodigden journalist 

Koen Chatrou uit om te leren hoe je een goed interview voorbereidt. Daarna ging de 
jeugdredactie aan de slag met vragen bedenken, interviewen, schrijven, redigeren en selecteren.
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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. 
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OPLOSSING

VOOR UW

MOEILIJKHEDEN?

T 0493 - 315 592 HELMOND
E info@pvpdeurne.nl Tramstraat 17 De Plaetse 36
I  www.pvpdeurne.nl 5751 JK Deurne 5708 ZJ Helmond
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Mierlo

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

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

Intertoys Mierlo... je bent er zo!

Intertoys  |  Do
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Prachtig 
Op de bovenste verdieping, aan de 
kant van het Hertogsveld, hebben 
de bewoners, samen met anderen, 
een prachtig extra woonverblijf: een 
gemeenschappelijke ruimte gecre-
eerd.
Net na de oplevering en na het de 
aansluiten van water en de instal-
latie van de keuken vorige maand, 
hebben de bewoners hun eerste 
vergadering gehad en drinken ze al 
regelmatig wat met elkaar. 
Dat is niet het enige: zij koken er, 
praten hun dagelijkse bezigheden 
door, kijken TV, doen spelletjes zo-
als: tafeltennis, bordspelen, gamen 
of er gewoon maar even lekker 
zitten.

Op tijd reserveren 
De ouders van deze jongeren met 
een autistische achtergrond, heb-
ben deze ruimte een keer bespro-
ken voor een oudervergadering. En 
dat moesten ze op tijd doen, want 
de echte gebruikers willen, gezien 
hun beperking, al lang vooraf weten 
wat er allemaal met hun prachtige 
extra gemeenschappelijke ruimte 
gebeurt.
Ze betalen er zelf per maand extra 
huurbijdrage voor en gelukkig 
heeft een aantal organisaties en 
bedrijven hen geholpen om hun 
gemeenschappelijke ruimte goed in 
te richten. 
Kees Eijkelenboom van Stichting 
SamenGaan is erg trots, evenals 
alle andere ouders. Hij ziet dat de 
ingerichte zolder een meerwaarde 
heeft voor de bewoners. 
Ook de zorgbegeleiding “ZorgSaam 
Brabant” hebben hier een 
ontmoetingsplek.

Gemeenschappelijk tuin 
En dat is nog niet het enige; zij 
zullen, zo gauw de weersomstan-
digheden dat toestaan ook de bij 

hun woningen behorende geza-
menlijke tuin gaan inrichten. Deze 
gemeenschappelijke tuin kunnen 
zij zelf indelen, onderhouden en 
gebruiken. Het is de bedoeling dat 
een tuinarchitect hen hierbij gaat 
helpen. Nog voor de zomervakantie 
hopen de bewoners hier dan ook al 
regelmatig van te kunnen genieten.

Minder eenzaamheid 
Tot slot: de bewoners van Blok 25 
hebben al een ontmoeting gehad 
met andere Brandevoorters in 
wijkcentrum ’t BrandPunt. En in de 
naaste toekomst willen zij (eenza-
me) Brandevoorters met elkaar in 
contact brengen. Dit vindt maande-
lijks plaats in Wijkhuis ‘t BrandPunt.

Brandevoort het meest ge-
schikt om zo te wonen
Al met al zijn de bewoners van de 
Stichting SamenGaan heel con-
tent met hun prachtige woningen 
in Brandevoort. Zij vinden het een 
voordeel hier te wonen, omdat 
ze van mening zijn dat zij hier in 
Brandevoort een heel bijzondere 
woonomgeving hebben getroffen. 
Het is dicht bij het station, veel 
voorzieningen, winkels en eetge-
legenheden om de hoek en een 
groot wijkcentrum op loopafstand. 
Het had niet beter gekund. Graag 
tot ziens ergens in de wijk! n 

Gezamenlijke ruimte is
de kers op de taart

tekst: Giel Pollemans en Marga Dobma

foto: Rianne van Lierop

In blok 25 hebben de bewoners van de Stichting SamenGaan hun woonomgeving ideaal ingericht. 
Mede door de bezielende kracht van de ouders, is na een jaar wonen, de afronding van 

de inrichting van hun woningen bijzonder gelukt.
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Een korte introductie
Laten we eerst maar eens ken-
nismaken met Tim. Zoals bijna 
iedereen is ook hij geen geboren 
Brandevoorter. Op negen februari 
1978 zag hij het levenslicht in 
Zottegem, België dus. In zijn jeugd, 
tot 1997, was hij een meer dan ver-
dienstelijk wielrenner. Hij schopte 
het tot de nationale Belgische 
jeugdploeg en schreef zelfs een 
boek over het wielrennen. In 2000 
richtte hij samen met landgenoot 
Dries Heyneman een cabaretgroep 
op onder de gevleugelde naam ‘Ter 
Bescherming van de Jeugd’. Daar-
mee brak Tim door in Nederland en 
als hoogtepunt wonnen ze in 2008 
het prestigieuze Leids Cabaret- 
festival. Het debuutprogramma dat 

zij maakten is destijds ook uitge-
zonden op NPO 3.

Tijdens het toeren door Nederland 
kwam Tim Eva tegen, een docente 
aan de vakgroep vrouwenstudies 
aan de universiteit Utrecht. 
Samen met hun zesjarige zoon Staf 
wonen ze op de Herenlaan in De 
Veste. Tim richtte zich vervolgens 
wat meer op een rol als theater-/
comedyregisseur en was onder 
meer actief voor de Comedy Club 
Brandevoort, die een aantal jaren 
heeft bestaan. Maar nu heeft hij, 
als hobby nog, zijn passie gevon-
den in het branden van koffie. En 
dat is geen sinecure! 

Een kwestie van koffie en smaak

Er zijn twee koffieplanten die drink-
bare koffie opleveren: de Robusta- 
en de Arabicaplant. Deze laatste 
groeit op grote hoogtes (meer dan 
1500 meter) en levert bonen op 
die veel minder cafeïne bevatten 
dan de Robusta koffieboon. Over 
het algemeen wordt gevonden dat 
de Arabica koffieboon de beste 
koffie geeft en daarom brandt Tim 
ook uitsluitend Arabica koffie. Hij 
gaat daarvoor op zoek naar kleine 
koffieboeren of coöperatieven van 
kleine boeren die hun planten met 
de beste zorg oogsten. De grote 
merken mengen meestal Robusta 
en Arabica door elkaar, omdat ze 
zo in staat zijn om koffie te bieden 
die keer op keer exact hetzelfde 
van smaak is. Ze branden die ook 

Koffie branden …. 
dat is géén grapje!

Eind januari hebben we gesproken met Tim Goditiabois in zijn rol als eigenaar van 
Branderij Brandevoort. Een lokale micro koffiebranderij die momenteel in de opstartfase zit. 

Onder supervisie van schoonvader - een ervaren koffiebrander - brandt hij wekelijks 
speciale koffiebonen voor familie, vrienden en klanten uit Brandevoort die een boontje 

hebben voor ambachtelijke kwaliteitskoffie. 
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behoorlijk donker waardoor vooral 
de bittere smaken uit de boon naar 
boven komen. Afgestemd op het 
grote publiek dus.

Tim heeft na lang zoeken en proe-
ven gekozen voor twee verschillen-
de koffies. Guatemala Antigua (een 
iets meer fruitige koffie met tonen 
van chocolade, citrus en bloemen) 
en een Brazilië Yellow Bourbon; 
een koffie die iets meer aardse 
smaken heeft. Hij brandt deze kof-
fie in een kleine moderne brand-
machine, die gekoppeld is aan een 
laptop zodat alles elektronisch 
kan worden vastgelegd. Zo kun je 
tijd, temperatuur en fasen tijdens 
het proces optimaal beheersen. Er 
wordt gebrand op 280 graden, en 
één brandsel vergt ongeveer tien 
minuten. De bonen veranderen 
tijdens het branden van kleur: van 
groen naar geel naar bruin. Hoe 
langer je brandt, hoe donkerder ze 
worden. Maar ook worden ze dan 
steeds bitterder. De dark roast, 
die je in de supermarkt ziet, is in 
Tim’s ogen te donker en te bitter. 
Hij heeft de branding zelf liever wat 
lichter waardoor de lekkere frisse 
smaken bewaard blijven.

Het geheim van de smid
Er zijn allerlei mooie namen voor 
de onderdelen van het brandpro-
ces. Na het gelen worden de bonen 
bruiner. Dat heet de Maillard-fase. 
Als het brandproces op ca. 80% zit, 
komt de fase van de ‘eerste crack’. 
Dan beginnen de bonen te ‘pof-
fen’ zoals mais ook doet als je er 
popcorn van maakt. De koffie barst 
dan letterlijk uit zijn vel, maar is nog 
zurig en niet lekker. Maar al gauw 
wordt de smaak zachter en uitein-
delijk zoals hierboven al gezegd 
bitter. Het is nu de kunst om op 
het juiste moment het brandproces 
te beëindigen, wanneer de lekkere 
aroma’s optimaal ontwikkeld zijn. 
En dat…. dat is dus het geheim van 
de smid! 

Bij Tim en zijn schoonvader gebeurt 
dit alles volledig handmatig, maar 
bij de grote koffiebranders is dit 
helemaal geautomatiseerd. Alleen 
dán kunnen zij elk brandsel dezelf-
de smaak meegeven. De brand-
machine van Tim kan maximaal 
één kilo bonen aan, terwijl er ook 
brandmachines van 300 kilo zijn. 
Maar DE moet ook heel wat koffie 
in de schappen kunnen leggen na-

tuurlijk…. Daar wringt volgens Tim 
ook het schoentje. Bonen die je in 
de supermarkt koopt zijn meestal 
verouderd waardoor er al veel lek-
kere aroma’s verdwenen zijn. De 
bonen van Tim zijn kersvers: ze 
worden verpakt in zakken waarop 
de branddatum wordt genoteerd en 
dan direct verkocht. Om de subtiele 
smaken te ervaren wordt aangera-
den om de koffie binnen vier weken 
te gebruiken. De koffie blijft uiter-
aard veel langer houdbaar maar de 
aroma’s nemen wel af in verloop 
van tijd. 

Branderij Brandevoort
Duidelijk is dat zowel Tim als zijn 
schoonvader erg veel plezier be-
leven aan het branden van koffie. 
Het leidt af van de stress van al-
ledag en je kunt een mooi product 

neerzetten waar bijna iedereen in 
Nederland (en België) van houdt. 
Het is wel de wens van Tim om in 
de nabije toekomst méér te gaan 
produceren en dan ook méér te 
kunnen verkopen, in de wijk.
Op dit moment wordt nog gebrand 
op het toestel van schoonvader 
Cees in Eindhoven, maar indien de 
vraag stijgt, is het de bedoeling om 
een eigen brander aan te schaffen 
en in de wijk te gaan branden. Dan 

komt Branderij Brandevoort einde-
lijk thuis. En wie weet is er wel een 
leuke openbare locatie te vinden 
waar gebrand kan worden.
Hoe het allemaal ooit
begon…
Maar, tenslotte, hoe is het drinken 
van koffie nu eigenlijk ontstaan? 
Dat is een heel leuk verhaal, het 
verhaal van de geitenhoeder Kaldi 
in het bergland van Ethiopië dat 
dateert van 1500 jaar geleden. Hij 
zag zijn geiten dansen en spring-
en nadat ze koffiebessen hadden 
gegeten. Monniken uit een naburig 
klooster maakten een drank van de 
bessen, maar dat werd niks en ze 
gooiden de planten in het vuur. En 
tóen ontdekten ze de lekkere geur 
en kregen ze door wat ze ermee 
konden doen.

Het waren vervolgens Arabische 
handelslieden die de plant vanuit 
Ethiopië meenamen naar Jemen, 
waar ze koffie begonnen te telen. 
Zeelieden en pelgrims uit andere 
landen en werelddelen dronken 
daar de opwekkende drank en 
namen gebrande koffiebonen mee 
naar huis. Uit alle macht probeer-
den de Arabieren hun handels-
monopolie op de koffiemarkt te 
behouden, maar het was de  
Verenigde Oost-Indische  
Compagnie die dat doorbrak door 
in 1614 een plantje mee te smokke-
len naar Amsterdam. Aan het eind 
van de 17e en het begin van de 18e 
eeuw werd Amsterdam het wereld-
centrum van de koffiehandel. Het 
verbruik van koffie in Europa nam 
snel toe. In 1699 legden de  
Hollanders hun eigen plantages 
aan op Java. En de rest is geschie-
denis…..

Tim geeft ook workshops waarin je 
de geschiedenis van de koffie leert 
kennen en de verschillende fasen 
van plant tot kopje aan bod komen. 
Er wordt ook koffie geproefd tijdens 
de workshop. 

Je kunt contact opnemen via 
Facebook en Instagram:
@branderijbrandevoort of via 
Whatsapp: 06-48241178. n 

tekst: Jaap Taal

foto: Vincent Knoops

“Bonen
    die je in de 
  supermarkt 
        koopt zijn
 meestal
       verouderd 
 waardoor er al
   veel lekkere 
       aroma’s
       verdwenen
    zijn”
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Inmiddels heeft de wijk 
Brandevoort al ruim dertien jaar de 
beschikking over een Multifunctio-
neel Centrum genaamd ’t Brand-
Punt. Voor menig inwoner van 
Brandevoort is dit een gezellige 
huiskamer. Het is een locatie 
voor een hobby of vrijetijd-
besteding. Regelmatig vinden 
er voorstellingen in de thea-
terzaal plaats.

Vaste medewerkers bereiden 
veel van de reguliere activi-
teiten in ‘t BrandPunt voor. De 
Commissie Techniek van
’t BrandPunt ondersteunt de gro-
tere producties in het theater. Deze 
vrijwilligers proberen de professio-
naliteit van commerciële theaters 
zo dicht mogelijk te benaderen. Om 
dit te kunnen bereiken zijn deze 
vrijwilligers al lang voordat een pro-
ductie op het podium staat bezig 
met de voorbereidingen. Het po-
dium is multifunctioneel waardoor 
het telkens aan de wensen van de 
optredende artiesten of groepen 
kan worden aangepast.

De Commissie Techniek 
Deze bestaat uit drie mensen. 
Antoine van der Cruyssen is ons 
technisch geweten. Hij is al vanaf 
het begin betrokken bij de commis-
sie en heeft als belangrijkste taak 
om het geluid goed in de zaal te 
krijgen.
De tweede vrijwilliger is Roelof-Jan 
Bouwknegt. Inmiddels ook al de 
nodige jaren actief betrokken bij 
ons theater en verantwoordelijk 
voor de producties die hij alleen 
kan voorzien van licht en geluid. 
Momenteel is hij volop bezig met 
het inregelen van de onlangs aan-
geschafte LED verlichting. Deze is 
begin 2019 aangeschaft om de ver-
sleten analoge lampen te vervan-
gen en meteen daarbij een behoor-
lijke kostenbesparing op de energie 
rekening tot stand te brengen.

De derde vrijwilliger ben ik zelf, 
Marjo Tielemans. Het bestuur van 
’t BrandPunt heeft mij een aantal 
jaren geleden gevraagd om bij de 
Commissie Techniek te komen. Zij 
zochten iemand die het contact 

kan onder-
houden tussen alle aanvragers, 
zodat de techneuten aan hun 
passie kunnen werken.

Het werk van de Commissie 
Techniek
Om een voorstelling goed tot zijn 
recht te laten komen is er meer 
nodig dan alleen maar een artiest, 
een band, een koor of een aantal 
komieken waar het publiek van kan 
genieten.
Iedere voorstelling kleden we aan 
naar de wens van de optredende 
groepen. De ene keer is dat met 
een wit achterdoek. De andere keer 
gaat het om een volledig zwart po-
dium met zwart achterdoek, zwarte 
coulissen doeken en zelfs een 
zwarte vloer.
Om de voorstelling tot leven te 
laten komen moet er licht zijn. Niet 
te fel, maar ook weer niet te zwak. 
De ene keer volledig wit. De andere 
keer met een kleurtje. Al dan niet 
wisselend tijdens de voorstelling. 
Zaalverlichting moet helder bran-
den bij binnenkomst en dimmen 
tijdens menig voorstelling. Voor u 
als lezer een vanzelfsprekend iets 
maar voor de Commissie Techniek 
iedere keer weer een uitdaging.
Als derde discipline is er natuurlijk 
het geluid. Zonder geluid leeft een 
voorstelling niet. Voor de kleine 
producties maken we gebruik van 
het systeem dat vanaf de opening 
in het theater hangt. Bij grotere 

producties is men genoodzaakt om 
voorstellingafhankelijke apparatuur 
te huren. Een avondvoorstelling in 

’t BrandPunt begint voor de vrij-
williger bij de Commissie Tech-

niek vaak al om 12.00 uur. Het 
podium moet op tijd klaar zijn. 
De juiste lichtsetting aanbren-
gen en de bijpassende kabels 
leggen om de muzikale klan-
ken over te brengen naar het 
publiek. Na een aantal uurtjes 

voorbereidingen kunnen de 
artiesten gaan soundchecken 

en de lampen definitief inrege-
len. Rond 18:00 uur samen een 

hapje eten om daarna een laatste 
check te doen zodat om 19:30 uur 
de zaal open kan gaan voor het 
publiek. Tijdens de voorstellingen 
blijft het natuurlijk bijregelen, een 
ander kleurtje op het podium en 
extra aansluitingen voor aanvul-
lende acts. 

Omdat de theaterzaal multifuncti-
oneel is moeten we aan het einde 
van de avond alles weer terugbren-
gen naar de basisopstelling. Kabels 
opruimen, doeken verwijderen en 
opbergen en eventuele projectie-
schermen weghalen van de zaal-
tracks.
Buiten de normale activiteiten voor 
optredens en voorstellingen op 
het podium voeren we regelmatig 
onderhoud uit aan de installaties. 
Dit gebeurt meestal op tijden dat er 
niets te doen is in ’t BrandPunt.

Spannend en leerzaam
Vrijwilliger zijn bij de Commissie 
Techniek is uitdagend, spannend, 
heel leerzaam en vooral ook heel 
erg leuk. Momenteel bestaat de 
commissie uit drie personen. Zij 
zijn op zoek naar een paar extra 
mensen, die net als zij, passie heb-
ben voor techniek en ervan genie-
ten om de voorstellingen tot hun 
recht te laten komen. 

Marjo Tielemans, 06 52063272
Hoofd Techniek ’t BrandPunt
techniek@brandpunt.info 

Achter de schermen

tekst: Marjo Tielemans

foto: Vincent Knoops
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Naast oppasopa van vijf klein- 
kinderen is Jacques van Asten  
(71 jaar) alweer tien jaar op rij lid 
van het bestuur en vier jaar voorzit-
ter van Dickensnight. Samen met 
zijn vrouw Margriet (secretaris) 
en een enthousiast creatief team 
organiseren zij elk jaar weer een 
nieuwe versie van Dickensnight. In 
de loop der jaren is dit evenement 
uitgebreid met kraampjes, zangko-
ren, kinderklasje, acteurs, grimeurs, 
kledingmaaksters en dieren. 

Zeventien jaar geleden vond
Dickensnight voor het eerst plaats 
bij het noodgebouw voor de winkels 
en cafetaria waar nu Gezondheids-
centrum Brandevoort en
’t Bakkertje zijn gevestigd. Toen 
werd Dickensnight georganiseerd 
door de bewoners van het hofje in 
de Lindt. De wijk was nog niet zo 
groot als nu en dus kwamen
Jacques en zijn vrouw al gauw in 
contact met de organisatie die op 
zoek was naar een creatieve geest. 
Als interieurbouwer en ontwerper 
van houten speelgoed liet Jacques 
deze kans niet aan zich voorbij 
gaan. Het jaar voordat hij in de 
organisatie van Dickensnight trad, 
zat hij ook al in de organisatie van 
het Sinterklaaskasteel in Helmond. 
Maar na tien jaar vond hij dat 
zij het wel zonder hem konden 
organiseren en dus is hij in 2019 
gestopt. Met de organisatie van 
Dickensnight blijft hij nog wel even 
doorgaan. 

Dickensnight weetjes
Jacques: “Dickensnight is géén 
kerstmarkt!”

Sinds de start kent Dickensnight 
twee filosofieën. Ten eerste moet 
60% van de marktkraamhouders, 
oftewel deelnemers, uit
Brandevoort komen. Daarbij gaat 
de voorkeur uit naar creatieve wa-
ren. Ten tweede moeten er mensen 

rondlopen in de kledingdracht uit 
de tijd van Charles Dickens. Ook 
wordt van de marktkraamhouders 
verwacht dat zij zich als zodanig 
kleden. In 2019 was 90% van de 
marktkraamhouders passend ge-
kleed.

De kerstbomen worden door 
Jacques en Margriet in augustus 
tijdens een fietstochtje gereser-
veerd en ingekocht zodat er genoeg 
bomen zijn om De Veste te versie-
ren. In 2020 is er plek voor vijftien 
grote kerstbomen, in 2019 waren dit 
er tien.

Dickensnight organisatie 
Het bestuur bestaat uit negen ver-
schillende commissies die gedu-
rende het jaar verantwoordelijk zijn 
voor de verschillende taken. Denk 
daarbij aan de commissie voor: 
de deelnemers, vrijwilligers, spon-
soring, entertainment, PR, verkeer 
& veiligheid, horeca, decoratie en 
financiën. Nu bestaat het team 
uit acht bestuursleden, maar een 
paar jaar terug waren dit er dertien. 
Op de dag zelf helpen ongeveer 
40 vrijwilligers mee met de op- en 
afbouw. 

Dickensnight opbouw
& afbouw
Omdat Dickensnight een Engels 
georiënteerd evenement is, start de 
dag om 07.00 uur met een echt
Engels ontbijt - compleet met 
worstjes, scrambled eggs en uitge-
bakken spek - in ’t BrandPunt. Alle 
40 vrijwilligers zijn daarbij aanwe-
zig. Om 10.00 uur wordt iedereen 
voorzien van lekkere verse taart met 
koffie of thee. Gedurende de dag is 
iedereen druk in de weer om alles 
vóór 14.00 uur, de opening van 
Dickensnight, gereed te krijgen. Na 
afloop, vanaf 20.00 uur, wordt alles 
netjes opgeruimd zodat de volgen-
de dag niks meer te zien is van het 
evenement. De dag wordt om 22.30 
uur afgesloten met een borrel.

Tipje van de sluier:
Dickensnight 2020
De achttiende editie van Dickens-
night vindt plaats op 13 december 
en wordt wederom geopend met 
een parade die vanuit `t BrandPunt 
naar de Markthal loopt. Het belooft 
weer een prachtig decor te worden! 

Oproep
Jacques: “Heb je een creatieve geest 
en wil je een plaatsje in het bestuur 
of als vrijwilliger meehelpen, of trek 
je graag een Dickens ‘kleedje’ of kos-
tuum aan? Meld je dan nu aan voor 
de organisatie.” 

Meer informatie? 
Kijk op dickensnight.nl of mail naar: 
voorzitter@dickensnight.nl n 

Dickensnight, Groepering 2019

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian

foto: Vincent Knoops

Ontstaan als hobby en georganiseerd door een enthousiaste groep creatieve geesten. 
Dickensnight is de Brandevoorter Groepering van 2019. Een groep die door creativiteit 

groot is geworden. 

     “Door een
 explosie
        aan leuke
dingen tijdens
     Dickensnight
  vergeet ik de
       tijd en mijn
 leeftijd.”
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VOOR AL UW HOUTEN
EN PVC VLOEREN

Laan door de Veste 126
5708 ZZ  Helmond (Brandevoort)

Tel: 06 53 77 92 53

Voor meer informatie: 

info@schepersparket.nl
WWW.SCHEPERSPARKET.NL

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

10/04 PAUL HAENEN

CABARET Haenen brengt vreugde

22/04 SVEN RATZKE

MUZIEK Where are we now

25/04 DE EFTELING-MUSICAL SPROOKJESBOOM

JEUGD Efteling Theaterproducties

26/04 BAROKOPERA AMSTERDAM

KLASSIEK Queen Mary

02/05 DOET SNEEUW PIJN

TONEEL Solo Stories | Saskia Temmink

03/05 FAMILIEFESTIVAL KLEURRIJK

JEUGD Het Grote Kleurenballet & Geel

20/05 TG MAASTRICHT, DE JONG & OPBROUCK

TONEEL Jungfrau

27/05 HER MAJESTY

MUZIEK Are You Ready For The Country?

28/05 INTOUCHABLES

TONEEL Huub Stapel e.a.

binnenkort:

za 04 apr 21:00 u  
leif de leeuw band  
WHERE WE ARE HEADING TOUR 2020   
za 11 apr 21:30 u  

dr lektroluv
FEATURING MASON 
do 16 apr 21:00 u  

Henrik Freischlader Band   
LIVE TOUR 2020 
vr 17 apr 20:00 u  

awkward i    
KYD
do 23 apr 20:45 u  

Nits
KNOT TOUR 2020 
za 25 apr 20:45 u  

eric vaarzon morel 
ODE AAN PACO DE LUCIA  
za 02 mei 21:08 u  

voltage 
IT’S ABOUT TIME RELEASE TOUR 2020

podium

FILOSOFILM MEERDERE TIJDSTIPPEN
6 x filosofie & film door dr. Rob van Gerwen. 

KINDERFILMFESTIVAL SCHOOLVAKANTIES
Film, chips en fris in de schoolvakanties.

GOEDEMORGENFILM MA T/M VR 10:00 U
Film met warme drank en chocolade. 

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

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Expo

V.A. 05 APRIL  

TUSSENHUIDS
In deze expositie is nieuw werk 

te zien van zes kunstenaars 
afkomstig uit Nederland en 
België. Een titel die genoeg 

ruimte laat voor interpretatie. 
De exposerende kunstenaars 
refereren aan de realiteit en 
geven hier een twist aan. 

Het werk is surrealistisch te 
noemen, al is dat bij alle zes 
op een heel eigen manier.
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Over de Brandevoorter van het jaar 
bericht Fons Bosman, voorzitter 
van het bestuur ’t BrandPunt dat 
dertien personen en elf groepen 
zijn aangemeld voor Brandevoorter 
van het jaar. Alle Brandevoortse 
bewoners konden tussen 1 novem-
ber en 15 december 2019 personen 
of groeperingen voordragen. Dus 
de jury had een grote luxe om een 
evenwichtige keuze te maken. Deze 
jury bestaande uit wethouder Harrie 
van Dijk, wijkraadvoorzitter Lex van 
Gennip, winnaressen van de Bran-
devoorter 2018 Mary-Ann Bosman 
en Jet Uijen, en de bestuursleden 
van wijkhuis ‘t BrandPunt Nigâr 
Pekbey en Fons Bosman koos uit-
eindelijk Dickensnight als groepe-
ring van het jaar en Henk Noort als 
Brandevoorter van het jaar.

Ondanks het feit dat Dickensnight 
al zeventien keer een geweldig eve-
nement heeft neergezet, was deze 

groepering nog niet eerder genomi-
neerd voor deze titel. Wel wonnen 
ze in 2017 de titel Helmonder van 
het jaar. De organisatie van dit eve-
nement blijft al jaren overeind en 
zet elk jaar opnieuw een geweldig 
evenement neer. In de voorberei-
ding werken gedurende het gehele 
jaar zo’n twintig vrijwilligers samen. 
Op de dag zelf zijn tegen de 80 
Brandevoorters op vrijwillige basis 
actief om het weer tot een prachtig 
resultaat te laten komen. Alle Bran-
devoortse bewoners zijn apetrots 
op dit mooie evenement in de wijk. 

De Brandevoorter van het jaar 2019 
is Henk Noort. Henk is al jarenlang 
op diverse terreinen als vrijwilliger 
actief. Voormalig voorzitter van de 
wijkraad en daarin tot op vandaag 
nog steeds actief als penningmees-
ter. Henk is tegelijkertijd al vele 
jaren voorzitter van de Commissie 
Spelen en Groen in Brandevoort. 

Een enorme prestatie heeft hij 
ook verricht als bestuurslid van de 
Stichting Sporten en Bewegen in 
Brandevoort waarbij hij de aanleg 
van het Sportpark en de bouw van 
het Sporthuis heeft begeleid. Enkele 
jaren geleden had Henk een fors 
ongeval met de fiets. Desondanks 
staakt hij zijn vrijwilligersactivitei-
ten niet en is tot op de dag van 
vandaag nog altijd actief voor de 
wijk op vele fronten. Een waarlijk 
verbinder en een vrijwilliger in hart 
en nieren. 

Voor ons zijn deze gekozen groep 
en bewoner een goede aanleiding 
om met hen in gesprek te gaan. 
Elders in onze Courant treft u het 
verslag van deze gesprekken aan. n 

Wethouder Harrie van Dijk 
over Brandevoort

tekst: de redactie

foto: Jan Dijstelbloem

Tijdens de nieuwjaarsreceptie bericht Harrie van Dijk, de wethouder van onze wijk, over Brandevoort. 
In Hazenwinkel komt er een nieuwe wijk met een buurtschap. Mede door het aantal woningen in 
Hazenwinkel stijgt het aantal in Brandevoort naar 6000: 75% koop en 25% huur. Ondertussen is 
Brandevoort de gezondste wijk van Helmond: minder dan 17% rookt. Het alcoholgebruik ligt wel 

hoger dan in andere wijken en dat zou dus wat anders mogen worden. 97% is tevreden over de leef-
omgeving. Er zijn veel vrijwilligers actief, maar dit aantal vernieuwt zich te weinig. 
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Wie is deze man? 
Na de lagere school ging Henk naar 
de ambachtsschool in Katwijk. Deze 
school was tot ongeveer 1968 een 
schooltype in Nederland waar werd 
opgeleid voor ambacht en nijver-
heid. Vervolgens volgde hij een 
avondopleiding tot gezel timmer-
man, waarna hij naar de UTS ging. 
Dit was de voorloper van de MTS 
en bestaat dus inmiddels óók niet 
meer. Daarna ging Henk in dienst, 
want dat moest toen nog, en maak-
te onderdeel uit van de marechaus-
see. En toen, na een eerste baan 
in Zuid-Holland, kwam Brabant 
in beeld doordat Henk een baan 
kreeg bij bouwbedrijf Heijmans in 
Rosmalen. Na eerst vier maanden 
vetgemest te zijn in een kosthuis, 
verhuisden Henk en zijn vrouw 
Jacqueline uiteindelijk in september 
1972 naar Hintham.

Hij bleef een druk baasje want er 
kwamen uiteindelijk vier kinderen. 
Er werden nóg meer opleidingen 
(bouwkundig opzichter, bouwcal-
culatie, makelaar NVM) gevolgd en 
in 1976 volgde een verhuizing naar 
Eindhoven en was hij inmiddels 
werkzaam in de sociale volkshuis-
vesting en in de laatste periode als 
vastgoedspecialist bij het 
Waarborgfonds Sociale Woning-
bouw. 

Vrijwilligersbestaan 
Toen de kinderen de deur uit waren 
werd zijn wens werkelijkheid. Na 28 
jaar werd het eigen ontworpen huis 
in Brandevoort betrokken. Twee jaar 
later, in 2006, mocht hij op 57-jarige 
leeftijd in de vervroegde VUT en 
kon hij gaan werken aan zijn vrijwil-
ligersbestaan!
Zo is Henk nu inmiddels ruim 
dertien jaar, vrijwel ononderbroken, 
verbonden aan de wijkraad. Hij is 

daar penningmeester en daarnaast 
ook voorzitter van de commissie 
Spelen en Groen. In die rol heeft 
hij veel kunnen bijdragen aan de 
inrichting van de wijk met het vele 
groen dat er is. Denk maar aan de 
ecozone die toch uniek genoemd 
mag worden voor onze wijk. 

Sportpark Brandevoort
Ook heeft hij een grote rol gespeeld 
bij de ontwikkeling van Sportpark 
Brandevoort waar onder meer
SV Brandevoort, Lopersgroep 
Brandevoort, Atletiek Helmond, 
Jeu-de-Boules vereniging Brande-
voort en nog meer verenigingen 
actief zijn. Vanaf 2008 werkten Jan 
van Loon en Henk aan het plan 
om het sportpark, zoals dat er nu 
ligt, te ontwikkelen. Het duurde lang 
voordat er uiteindelijk gebouwd kon 
worden, maar in 2013 werd het park 
feestelijk geopend. De accommo-
datie werd uiteindelijk wat kleiner 
dan gewenst. Dat heeft ertoe geleid 
dat er nu een ruimtegebrek is om 
alle sporters, met name op de 
zaterdag, te kunnen huisvesten. Er 
wordt dus inmiddels druk gelobbyd 
voor een uitbreiding en ook hierin 
speelt Henk een rol. Na even in 
het bestuur te hebben gezeten, is 
Henk op dit moment al een aantal 
jaren vrijwilliger technische zaken 
voor het sportpark. Daarvoor heeft 
hij onder meer de meerjarenonder-
houdsplanning opgesteld waarin 
voor alle bouwkundige aspecten 
van het park schattingen zijn ge-
maakt, wánneer wát moet worden 
gedaan en wat het ongeveer gaat 
kosten. Op die manier kan het 
bestuur zorgen dat er op het juiste 
moment voldoende geld beschik-
baar is om noodzakelijke dingen te 
kunnen financieren. Op donderdag- 
en op zaterdagmorgen is hij achter 
de bar te vinden.

Penningmeester en adviseur
Naast al deze rollen is Henk pen-
ningmeester van de protestantse 
Bethlehemkerk aan de Sperwer-
straat en lid van de Adviescom-
missie Wonen van de gemeente 
Helmond. 

Oude muziek, camping en 
volleybal
Henk heeft zelfs tijd over voor een 
hobby: oude muziek. Niet in de 
zin van de rock-’n’-roll muziek of 
iets dergelijks, maar de klassieke 
muziek uit de periode 1450 tot 1750. 
Daar kan hij echt van genieten en 
hij gaat al jaren naar het Festival 
Oude Muziek dat jaarlijks in Utrecht 
plaatsvindt. In 2020 zal dat zijn van 
28 augustus tot 6 september en 
dan pakken Henk en Jacqueline 
dagelijks zo’n twee concerten mee. 
En dat dan vanuit de camping waar 
ze jaarlijks hun tent opzetten. 

En alsof dat allemaal nog niet 
genoeg is, zijn Henk en Jacqueline 
met enige regelmaat op vakantie. 
Elke zomer wordt er ook een week 
gekampeerd met de zes kleinkinde-
ren. Echte ontspanning is er bij de 
wekelijkse pot volleybal in
‘t BrandPunt. 

Blijf actief
Henk is en blijft een druk baasje. 
Afkomstig uit een dorp dat leeft 
van de bloemenhandel, Rijnsburg, 
is hem dat met de paplepel ingego-
ten. Het voegt een extra dimensie 
toe en hij kan het iedereen aanra-
den om actief te blijven. n 

Brandevoorter 2019
Henk Noort is de naam

tekst: Jaap Taal

foto: Rianne van Lierop

In 1949 zag Henk Noort het levenslicht in Rijnsburg. 
Na de nodige omzwervingen streek hij in 2004 neer in Brandevoort. 

Daar werd hij op vijf januari, tijdens de Nieuwjaarsborrel in ‘t Brandpunt, 
verkozen tot Brandevoorter van het jaar 2019. 

Daarbij liet hij vier mede-Brandevoorters achter zich.
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0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Altijd in de buurt

VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Dichtbij

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

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

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

www.dichtbij-verloskundigen.nl
0492-504712

herinneringen vereeuwigen in een sieraad op maat gemaakt

• beplanting • bestrating • vlonder
• pergola • gazon • verlichting

denooijerhoveniers06 484 914 22



23

Als hondenbezitter heb ik in 2019 
extreem veel last gehad van de 
eikenprocessierupsen. In onze wijk 
staan erg veel eiken. Overal waar je 
liep kon je de nesten in de bomen 
zien zitten, of de rupsen in optocht 
over de stammen zien kruipen. 
Voor mijzelf waren vooral de
Stepekolkse Hoeve, het Herdersveld 
en de paden langs het kanaal de 
plekken waar ik de rupsen gewoon 
niet kon vermijden. Ik zat onder 
de bulten die extreme jeuk veroor-
zaakten. En met mij had eigenlijk 
iedereen er toch wel in meerdere of 
minder mate last van. 

Eikenprocessierups en hun 
overlast
Offi cieel hebben zowel de rups als 
de vlinder dezelfde naam, maar 
in de volksmond noemen we de 
vlinder mot of nachtvlinder, waar 
we verder eigenlijk geen last van 
hebben. Dat geldt absoluut niet 
voor de rups, want die is in het 
gezegende bezit van zo’n 700.000 
brandhaartjes van 0,2 tot 0,3 mm. 
lang. En die brandhaartjes kunnen 
op een bepaald ogenblik loskomen 
en verspreiden zich dan door de 
lucht. 
Na direct contact met de brandha-
ren kan binnen acht uur een rode 
pijnlijke huiduitslag met hevige jeuk 
ontstaan, die zich kenmerkt door 
bultjes, pukkeltjes of met vocht 
gevulde blaasjes die kunnen gaan 
ontsteken. Vaak ontstaan deze re-
acties op de onbedekte huid, maar 
door versleping met bijvoorbeeld 
zweet kan dit ook plaatsvinden op 

de bedekte huid. Als er brandharen 
in je ogen terechtkomen, kunnen zij 
binnen één tot vier uur een heftige 
reactie geven van het oogbindvlies 
en/of hoornvlies. Na inademing 
kunnen brandharen ook irritatie of 
ontsteking geven van het slijmvlies 
van de bovenste luchtwegen (neus, 
keel en bovenste gedeelte lucht-
pijp). De klachten lijken op een 
neusverkoudheid. 

Verder is gebleken dat de brandha-
ren na zes tot acht jaar nog actief 
kunnen zijn. Op plaatsen waar dus 
in voorafgaande jaren processie-
rupsen aanwezig waren, kunnen de 
brandharen daardoor nog steeds 
voor ongemak zorgen.

Wat kun je er zelf aan doen?
De rupsen veroorzaken overlast in 
het voorjaar, met de maand juni als 
vervelendste maand.

Wat je zelf kan doen is het plaatsen 
van huisjes voor de pimpelmees 
en de koolmees in de buurt van of 
áán eikenbomen. Voor hen is een 
processierups een lekker hapje. 
Daarnaast heeft de gemeente in 
november 2019 in totaal 1000 
zakjes bloembollen uitgedeeld met 
bloemen die aantrekkelijk zijn voor 
natuurlijke vijanden van de jonge 
eikenprocessierupsen. 

Ook is er een ‘Heel Helmond 
Bloeit-project’ in voorbereiding. Op 
initiatief van het IVN worden de 
bermen van (fi ets) Rondje Hel-
mond verrijkt met bloemrijke zaden 

die ook natuurlijke vijanden van de 
rups aantrekken. 

Wat gaat de gemeente doen?
Helaas zijn deze maatregelen niet 
voldoende en is het in het kader 
van de volksgezondheid dan ook 
noodzakelijk om de rupsen met 
zware middelen te bestrijden. 
Door de gunstige groeiomstandig-
heden was de eikenprocessierups-
plaag in 2018 en 2019 groter dan in 
de jaren daarvoor. Naar verwach-
ting zal er ook in 2020 veel overlast 
zijn. Daarom zal 80 tot 90% van 
alle eikenbomen - veel meer dan 
de afgelopen jaren - preventief 
gespoten worden met een biolo-
gisch goedje dat alle rupsen doodt, 
ook de niet schadelijke soorten. Dit 
gebeurt voornamelijk ’s nachts om-
dat er dan minder wind is en om 
de overlast voor de omwonenden 
wordt beperkt.
Verder doet de gemeente in 2020 
een proef waarbij bekeken wordt 
hoe het gesteld is met de bio-
diversiteit op de eiken die al jaren 
gespoten worden en op de eiken 
die nog niet eerder gespoten zijn. 
De meting wordt in de zomer 
herhaald om te zien hoe de natuur 
zich herstelt. 

Voorts zullen, op het moment dat 
de plaag zichtbaar en voelbaar is, 
drie teams op pad gaan om de 
rupsen en nesten te verwijderen. 
In 2019 waren twee teams beschik-
baar en in eerdere jaren was steeds 
maar één team beschikbaar. 

Communicatie 
In 2020 besteedt de gemeente 
extra aandacht aan de communi-
catie naar inwoners. De gemeente 
gaat meer voorlichting geven over 
de manier waarop de gemeente de 
rupsen bestrijdt. Ze verbetert het 
systeem van klachtenafhandeling 
en geeft meer informatie over wat 
mensen zelf kunnen doen. Op de 
website helmond.nl/rupsen vindt je 
alle informatie hierover. n 

Eikenprocessierupsen, 
ook dit jaar weer…

tekst: Jaap Taal

foto: Hollandse Hoogte / Buiten-Beeld
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Innemend en naar Tokio
We zijn op bezoek bij Niels Vink 
en zijn moeder Nicole van Beek. 
Iedereen die het sportnieuws een 
beetje volgt zou van Niels gehoord 
hebben. Niels staat op het punt om 
aangewezen te worden om naar de 
Paralympische Spelen in Tokio te 
gaan. Als tennisser. Hij vertelt over 
zijn droom, zijn rijlessen, hoe het is 
over de wereld te reizen om toer-
nooien te spelen, wie zijn grootste 
fan is en voor welke auto hij spaart. 
We maken kennis met een inne-
mende jongen met een ongekende 
drive, nuchter en sociaal. 

Bacteriële infectie, in de rol-
stoel, maar onafhankelijk
Niels is geboren op 6 december 
2002. Toen hij nog maar één jaar 

was werd hij getroffen door een 
bacteriële infectie: meningokok-
kensepsis. Voor heel veel kinderen 
loopt dit fataal af, maar voor Niels 
niet. Wel verloor hij beide onder-
benen en een aantal vingerkootjes. 
Hij herstelde en kon als kind op 
alle vlakken goed meekomen. Hij 
kreeg protheses waarmee hij rede-
lijk kan lopen en hij maakt gebruik 
van een rolstoel. Maar ook zonder 
rolstoel en zonder zijn protheses 
kan hij zich makkelijk verplaatsen. 
Tijdens ons gesprek moest hij op 
een bepaald moment zijn telefoon 
pakken. Dan laat hij zich van zijn 
stoel op de grond zakken en voor 
je het weet is hij bij zijn telefoon 
en zit hij weer naast je op zijn 
stoel. Dat was heel bijzonder om 
te zien. 

Kansen benutten en onder-
nemend
Het huis waar hij woont is niet 
aangepast. En ook wanneer hij 
later op zichzelf woont, dan zal dat 
in een gewoon huis zijn. Op de 
vraag hoe hij het dan met koken zal 
doen, antwoordt hij dat hij op het 
aanrecht springt en zittend op het 
aanrecht aan de slag gaat. Gewel-
dig toch? Niels denkt in mogelijk-
heden, dat is waar hij in gelooft en 
wat hem al zo ver heeft gebracht! 

En zo ging dat ook met het sporten. 
Al in 2010 was Niels lid van
TV Carolus, maar tot 2012 sportte 
hij eigenlijk niet of nauwelijks. In dat 
jaar gingen Nicole en Niels samen 
naar de Paralympics in Londen. Dát 
wil ik ook, zo wist hij meteen. Maar 

Op jacht naar goud!
Usain Bolt liep de 100 meter ooit in 9,58 seconden. Oscar Pistorius deed het in 10,91 
maar die heeft geen onderbenen. Esther Vergeer is een voormalig rolstoeltennisster 

die bijna veertien jaar op de eerste plaats van de wereldranglijst stond en zeven 
Paralympische titels behaalde. Maar zeg maar eens dat gehandicapten 

geen wereldprestaties kunnen leveren!
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ja, hoe dan? Welke sport? Na een 
open dag bij de Cruijff Foundation, 
waar hij een aantal sporten heeft 
uitgeprobeerd, werd het uiteindelijk 
tennis. Door Niels’ handicap kwam 
hij in de categorie van de Quadspe-
lers terecht. Wikipedia zegt hierover: 
“Een speciale categorie tennissers 
vormen de Quadspelers. Zij hebben 
naast functieverlies in een of beide 
onderste extremiteiten ook een 
beperking in een of beide armen of 
handen.” Niels heeft het geluk dat 
hij atletisch is en dat ‘alles het doet’ 
waardoor hij fysiek sterk is.

Paralympische droom
Als zijn drukke agenda het toelaat 
is Niels met regelmaat te vinden 
bij TV Carolus. Als Quadspeler kun 
je prima tennissen tegen valide 
spelers. Het enige verschil is, dat 
voor Niels de bal twéé keer mag 
stuiteren in plaats van één keer. Hij 
groeit snel door en maakt seri-
eus werk van zijn Paralympische 
droom. Om uitgezonden te worden 
heeft NOC*NSF de eis gesteld dat 
Niels op zeven juni 2020 in de top 
acht van de wereld moet zijn in de 
Quadcategorie. En daar staat hij 
nu in! Op dit moment zesde, maar 
dat moet je natuurlijk wel vasthou-
den. Dat kan alleen maar door veel 
internationale toernooien te spelen. 
En dus reist de pas zeventienjarige 
Niels de hele wereld af om de toer-
nooien te spelen die hem straks 
zijn ticket naar Tokio op zullen 
leveren. Zo was hij pas geleden nog 
in Melbourne en het Gold Coast 
toernooi in Queensland. Nauwelijks 
thuisgekomen wacht er alweer een 
toernooi in Zuid-Frankrijk. 

In topconditie
Als topsporter moet je goed op je 
voeding letten. Alcohol is er niet 
bij, gezonde sportdrank wel. En 
het eten moet veel koolhydraten 
bevatten. Noedels, pasta en brood. 
Een bitterbal kan hij alleen eten als 
niemand het ziet. Anders krijg ie 
een preek van de coach... Je kunt 
ook niet naar alle feestjes, want 
voldoende slaap is belangrijk. En 
mentaal, als junior in een volwas-
sen wereld, moet je tegen veel 
stress opgewassen zijn.

Moeder Nicole allround 
manager
Hij krijgt het allemaal niet voor 
niets, maar dat geldt ook voor 
Nicole. Zij moet alle praktische 

zaken voor hem regelen: de reizen 
plannen en boeken, zorgen dat het 
financieel allemaal past, de website 
www.Nielsonwheels.com
up-to-date houden en zorgen dat 

hij naar de trainingen gaat in
Mariaheide, Amstelveen en Zeven-
aar. Dat doet zij naast haar fulltime 
job, die zich gelukkig aan huis af-
speelt. In Stiphout houden ze heel 
veel bordjes tegelijk omhoog. Dit 
jaar, het pre-paralympische jaar, is 
wat dat betreft een ‘tropenjaar’. De 
verwachting is dat het ‘na Tokio’ in 
ieder geval wel iets rustiger wordt.

Niels on Wheels
Tijdens het gesprek komt de web-
site en de gelijknamige stichting 
Niels on Wheels ter sprake. De 
stichting is in het leven geroepen, 
omdat het laten uitkomen van de 
droom van Niels niet goedkoop 
is. Het NOC*NSF betaalt lang niet 
alles. Wel de vlucht en het verblijf 
naar Tokio. Maar, omdat Niels nog 
geen achttien is wordt het stipen-
dium, dat eigenlijk bij zijn A-status 
hoort, aan hem niet uitbetaald. 
Als Niels uitkomt voor Team NL 
met tennis, betaalt de KNLTB (de 
nationale tennisbond) die kosten, 
maar alleen als hij deelneemt aan 
de selectie voor het spelen van 
de World Team Cup, nu in mei in 
Portugal. Dat betekent dat Niels zelf 
alle andere kosten om zijn indivi-
duele ranglijstpositie te behalen en 
te behouden, zoals voor het spelen 
van andere toernooien, materiaal, 
privétrainingen, vervoer en verblijf 
moet bekostigen. Gelukkig ontvangt 

Niels al veel bijdragen van bedrij-
ven, organisaties en particulieren 
die hem goed gezind zijn, maar 
genoeg is het nog niet. 

Niels blijft tennissen
Na Tokio gaat het leven gewoon 
verder. Tennissen blijft hij doen, 
want het meedoen aan de vier 
grand slam toernooien is de vol-
gende droom. Dan hebben
we het over Roland Garros,
Wimbledon, de Australian Open
en de US Open. Maar er is ook nog 
zoiets als school. Op dit moment 
zit hij op het Dr. Knippenberg-
college. Vanaf komend schooljaar 
wil Niels de MBO-opleiding Sport 
en Bewegen in Eindhoven gaan 
doen. Op dit moment ziet hij een 
mooie toekomst voor zichzelf als 
sportleraar op een mytylschool. 
Verder is hij al bezig met rijlessen. 
Nicole hoopt vurig dat hij snel zijn 
rijbewijs haalt - dat geeft Niels de 
volledige vrijheid en onafhankelijk-
heid. Hij lest met een aangepaste 
auto. Niels vertelt trots dat hij een 
deel van zijn prijzengeld spaart voor 
een auto. Hij kijkt er nu al naar uit 
om een Ford Focus te kopen, maar 
een Audi is toch echt zijn droom-
auto. Met de aanschaf alleen is 
hij er nog niet. De ombouw naar 
handbediening kost € 4.000,- extra.

Rolmodellen 
Ten slotte vragen we hem wie zijn 
grootste fan is. Het antwoord is 
eenvoudig: zijn moeder en dat 
begrijpen wij ook wel. En wie is zijn 
favoriet op dit moment? Dat was 
minder eenvoudig: Novak Djokovic 
of Dominic Thiem, de Oostenrijker. 
Djokovic, omdat hij nóóit opgeeft 
en Thiem omdat hij ook een wat 
jongere speler is die het ook zo 
goed doet. Allebei dan maar. n 

P.S.
Twee weken na ons gesprek met 
Niels kregen we bericht dat hij via 
een sponsoractie een fonkelnieuwe 
en speciaal voor hem aangepaste 
auto heeft gekregen. Nog even het 
rijbewijs halen en hij kan zelfstan-
dig op pad!

tekst: Jaap Taal, Anita van den Heuvel

foto: Vincent Knoops

        “Je kunt
niet naar
   alle feestjes,
        want
 voldoende
      slaap
   is belangrijk”



26

   T 0492-55 99 88  
   E info@andre-relou.nl  I www.andre-relou.nl

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

      Bel voor een afspraak!

TIP VAN SMITS&SMITS

Daarom Smits&Smits

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

smitsensmits.nl

Bestel uw nieuwe buitenzonwering en horren
op tijd!

 Wees de drukte voor en laat u nu in alle rust
uitgebreid adviseren en inspireren

in onze showroom.

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

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

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

VOORJAAR
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Het is om een tweetal redenen 
niet wenselijk om deze buizen door 
Brandevoort te leggen. Ten eerste 
vanwege de zorgen over de gezond-
heidsrisico’s als het mis gaat en ten 
tweede vanwege de ruimtelijke claim. 
Want als de buizen worden aange-
legd kan daarop en naast tot ver in 
de toekomst niets meer worden ge-
bouwd. Een buisleidingentracé moet 
namelijk vrij worden gehouden tot 
in lengte van jaren; er mogen zelfs 
geen bomen op staan of bestrating 
worden aangelegd. Voor Helmond 
betekende het buisleidingentracé 
ook dat het sportpark van Stiphout 
Vooruit moest worden verplaatst, 
een kaalslag zou plaatsvinden in 
de Stiphoutse Bossen en heel wat 
huizen in Brandevoort en Stiphout 
zouden worden geconfronteerd met 
buizen door de tuin. Wat dit plan 
helemaal omstreden maakte, is dat 
er al een alternatief tracé loopt via 
Venlo. De noodzaak van dit nieuwe 
buisleidingentracé door Helmond is 
dus allerminst aangetoond.

Aanleg voorkomen
Maar hoe voorkom je de aanleg van 
dit buisleidingentracé? Het is name-
lijk de bevoegdheid van de Rijksover-
heid om deze tracés aan te wijzen. 
Onze D66-wethouder, Gaby van den 
Waardenburg, heeft zich met suc-

ces ontzettend ingespannen om de 
komst van deze buisleidingen tegen 
te houden. Zo heeft Gaby een werk-
groep opgericht om samen met de 
aan het tracé grenzende Brabantse 
en Limburgse gemeenten en de pro-
vincie Noord-Brabant de krachten te 
bundelen. Samen met gedeputeerde 
Van Merrienboer van de provincie 
Noord-Brabant heeft ze er bij het 
ministerie van Binnenlandse
Zaken op aangedrongen om het 
buisleidingentracé te schrappen. Ook 
heeft zij een lobby opgestart richting 
de Tweede Kamer om de problema-
tiek onder de aandacht te brengen. 
Na het werkbezoek van een aantal 
Kamerleden aan Helmond, hebben 
de Kamerleden een motie ingediend 
om dit buizentracé te schrappen en 
een einde maken aan de onzeker-
heid voor omwonenden.

Uiteindelijk hebben de Ministers van 
Binnenlandse- en Economische
Zaken op 15 juli 2019 besloten toch 
geen uitvoering te gegeven aan 
het tracé. De belangrijkste zin in de 
ministeriele brief is ‘dat ter plaatse 
van dit indicatieve tracé partijen geen 
buizen kunnen aanleggen voor het 
transport van gevaarlijke stoffen’. 
Hierbij is het buisleidingentracé via 
Helmond definitief van de baan. Een 
supermooi resultaat!

Wel huizen
Naast dit goede nieuws is het ook 
goed om te zien dat er volop wordt 
gebouwd in Helmond en Brande-
voort. Laat de bouwkranen maar 
draaien! Zo worden op dit moment in 
De Veste blokken 10 en 19 gebouwd 
en zullen in de periode 2020-2022 
ook de overige blokken in aanbouw 
worden genomen. Het zorgt ervoor 
dat De Veste eindelijk wordt afgerond. 
Daarnaast wordt in hoog tempo ge-
bouwd in Liverdonk (de wijk ten wes-
ten van De Veste). Als je er een paar 
maanden niet bent geweest verbaas 
je jezelf over de nieuwe woningen die 
als paddenstoelen uit de grond zijn 
geschoten. En in Hazenwinkel (ten 
zuidwesten van De Veste) verschij-
nen de eerste projectwoningen, 
sociale huurwoningen en particulier 
gebouwde woningen. Een goede mix 
van koop, sociale huur, private huur 
en woningen voor mensen die onder-
steuning nodig hebben. Dat vinden 
wij als D66 Helmond belangrijk. We 
gaan immers voor een stad waarin 
het voor iedereen fijn wonen is!
Mocht u nog vragen of opmerkingen 
hebben, dan kunt u altijd contact 
met onze fractie opnemen. 
s.stevens@raad.helmond.nl n

Geen buizen, wel huizen

tekst: Stef Stevens

foto: Rianne van Lierop

Vorig jaar is het in Brandevoort vaak gegaan over het buisleidingentracé tussen Laarbeek & 
Echt/Susteren. Dit indicatieve buisleidingentracé zou het mogelijk maken om bijna dwars door 

onze wijk buisleidingen aan te leggen. De buizen zouden door de Kaldersedijk lopen en dan via 
de groenzone tussen Zeepsehoeve en het Eindhovens Kanaal langs Hazenwinkel en Liverdonk 

naar Stiphout. Het was de bedoeling om in deze buizen gevaarlijke stoffen te vervoeren.
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Jeugdwijkraad 
Sinds 2017 is er een jeugdwijkraad. 
De jeugdwijkraad is zeer betrokken 
bij de activiteiten van de wijkraad 
en sluit om die reden ook aan bij 
onze bestuursvergaderingen. Op 
dit moment richt de jeugdwijkraad 
zich op Flametrails. Deze cross-
baan is binnenkort weer volledig 
functioneel voor alle doelgroepen. 
Er zijn echter nog te weinig plek-
ken voor de jeugd in de wijk. Het 
komend jaar organiseert de jeugd 
een straatvoetbaltoernooi om de 
sociale binding in de wijk te verster-
ken. Het zou mooi zijn als er nog 
wat meer jeugd komt helpen om 
een aantal zaken voor de jeugd te 
regelen. De jeugdwijkraad heeft een 
eigen budget.

Bezigheden van de wijkraad
(Brainport Smart District = BSD)
De slimme wijk aan de andere 
kant van het spoor heeft de brede 
belangstelling van de wijkraad. 
Het is jammer dat de bouw van 
een aantal woningen in deze wijk 
vertraging oploopt, omdat een 
aantal procedures en de stikstof-
discussie roet in het eten hebben 
gegooid. Desondanks is de wijkraad 
verheugd om te constateren dat 
bestaande bewoners van 
Brandevoort actief betrokken wor-
den bij meerdere initiatieven van 
BSD. Hierdoor kan er meer draag-
vlak ontstaan onder de bewoners 
voor nieuwe ideeën van de BSD. 
Een voorbeeld hiervan is het anders 
aanpakken van de pakketbezorging. 

PostNL heeft grootse plannen en 
dit kan straks voor iedereen in de 
wijk positieve gevolgen hebben.

Meer beweging
Sinds 2018 wil de gemeente 
meer beweging in de wijk. De wijk 
Mierlo-Hout is begonnen met een 
proef. De komende tijd zullen kin-
deren en bewoners de kans krijgen 
om actief mee te denken over dit 
onderwerp. De voorbereidende 
gesprekken over dit onderwerp zijn 
met commissie spelen en groen 
in het afgelopen jaar gevoerd. 
In Brandevoort zijn er nu al 28 
speelplekken. Deze zijn voor een 
deel al weer aan vervanging toe en 
er moet nog een aantal plekken bij 
komen.

Uit de nieuwjaarstoespraak
van de wijkraad

De voorzitter van de wijkraad, Lex van Gennip, is op de nieuwjaarsreceptie al weer voor 
de vierde keer aan het woord. “De wijkraad bestaat nu nog uitsluitend uit mannen. 

Het zou mooi zijn als er ook enkele vrouwen bij komen”, geeft Lex aan.
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Veiligheid 
De wijk Brandevoort is het afgelo-
pen jaar een stuk veiliger geworden. 
Dat is een mooie ontwikkeling. In 
2020 staat verkeersveiligheid op de 
eerste plaats. De wijkraad wil met 
een groep bewoners een kundige 
verkeerscommissie vormen die 
samen met Veilig Verkeer
Nederland een aantal speerpunten 
gaat uitzetten! De wijkraad zal dit 
met voorrang behandelen.

Het AED-netwerk
Het AED-netwerk is in 2019 volle-
dig operationeel. De wijkraad heeft 
ruim 80 nieuwe burgerhulpverleners 
opgeleid. Het afgelopen jaar zijn er 
helaas enkele reanimaties geweest 
in de wijk. Gelukkig bleek telkens 

dat binnen zes minuten burger-
hulpverleners ter plaatse waren. 

Bouwen in de wijk
Op verschillende plekken in de wijk 
zijn er opvallende woningen en 
bouwvormen opgeleverd. Blok 25 
onderscheidt zich op een bijzon-
dere wijze. Groepen mensen met 
een diverse zorgbehoefte hebben er 
hun ideale huisvesting gevonden. 
Het blijkt dat zij met elkaar over-
leggen en allerlei huishoudelijke 
bezigheden met elkaar afstemmen. 
In de woongebieden Liverdonk en 
de Hoeves zijn meerdere woningen 
neergezet met een typische uitstra-
ling. De ene woning is heel energie-
vriendelijk, de andere past precies 
in het beeldkwaliteitsplan van de 
wijk. Ondanks de individuele ac-
centen is het geheel weer een een-
heid. Ondanks de vele bezwaren 
die het plan Hazenwinkel opleverde, 
is nu de bouwwereld doortastend 
bezig. Op verschillende plekken ver-
rijzen kleine en grote woningen met 
de karakteristiek die voor Hazen-
winkel kenmerkend is.

Winkelcentrum
Het winkelcentrum van 
Brandevoort kent vele positieve, 
maar helaas ook enkele negatieve 
ontwikkelingen. Afgelopen jaar is de 
winkel van Gall en Gall vertrokken 
en begin 2020 Hip en Co. Maar er 
zijn ook nieuwe bedrijven gekomen 
zoals de tattooshop Ink United en 

afslankstudio In Shape. Daarnaast 
is er een andere, zeer positieve 
ontwikkeling te melden. De wijkraad 
heeft samen met bewoners, wijk-
winkelmanagement en winkeliers 
een volledig plan bedacht om De 
Plaetse te vergroenen. En de ge-
meente is hiermee akkoord gegaan. 
In het tweede kwartaal komen er 
verschillende zitgelegenheden met 
groenelementen, waardoor ons 
winkelcentrum een stuk aantrek-
kelijker gaat worden! Niet alleen de 
gemeente, maar ook alle genoemde 
partijen leveren een financiële 
bijdrage.

WhatsApp 
Brandevoort heeft nog steeds een 
dekkend WhatsApp-preventienet-
werk. Dit is een netwerk waarin 
bewoners elkaar kunnen alarmeren 
in geval van verdachte situaties of 
heterdaadsituaties. Afgelopen jaar 
zijn hier slechts enkele meldingen 
geplaatst. Het is dan ook onbekend 
of men weinig ziet, onbekend is 
met het netwerk of niet weet wan-
neer men iets mag plaatsen. In het 
nieuwe jaar komt er extra aandacht 
voor dit onderwerp. 
De buurtpreventieteams zijn het 
afgelopen jaar samengevoegd tot 
een groot team. De samenvoeging 
kan tot beter werk leiden en meer 
activiteiten. n 

Onder voorbehoud

maandag 27 april 2020 

kinder-vrijmarkt 
schoolpein OBS 10.30—14.00 uur 

“Gelukkig
   bleek telkens
      dat binnen
  zes minuten
     burgerhulp- 
  verleners ter
plaatse waren”
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* Exclusief eenmalig inschrijfgeld, NGF bijdrage 
en contributie

Heiderschoor 26 • 5731 RG Mierlo
0492 - 59 24 55 • info@golfdegulbergen.nl

www.golfdegulbergen.nl

Kom lekker op 
De Gulbergen golfen, 

profiteer van onze 
aanbiedingen voor 

nieuwe leden!

OPTIE 1 € 599,-* per jaar

Daluren lidmaatschap
• Speelrecht Sprookjes-/Libellen-

baan: zomerperiode: alle dagen na 
16.00 uur, zaterdag de hele dag. 
Winterperiode: alle dagen na 13.00 
uur, zaterdag de hele dag.

• U kunt 3 jaar gebruik maken van dit 
lidmaatschap

• Gebruik SGNL: Samenwerkende 
Golfbanen Nederland

• Korting greenfee bij spelen op 
andere tijden: 25%

• Korting 25% op een greenfee voor 
introducees

OPTIE 2 € 599,-* per jaar

Lidmaatschap 36 keer spelen
• Speelrecht Sprookjes-/Libellen-

baan: Alle dagen, maximaal 36 x 
9 holes. (Dan wel 18 x 18 holes of 
combinaties met 18 en 9 holes)

• U kunt 3 jaar gebruik maken van dit 
lidmaatschap

• Gebruik SGNL: Samenwerkende 
Golfbanen Nederland

• Korting greenfee: 25% bij gebruik 
van meer greenfees

• korting 25% op een greenfee voor 
introducees 

OPTIE 3 € 899,-* per jaar

Beperkt speelrecht Sprookjes-/
Libellenbaan 
• Speelrecht op Sprookjes-/Libellen-

baan gedurende twee vaste dagen 
per week, zondag uitgezonderd, 
naar keuze.

• Bij ingang van het lidmaatschap 
aangeven op welke dagen u gaat 
spelen. Jaarlijks kan dit aangepast 
worden.

• Korting op greenfee, indien buiten 
het aangegeven speelrecht wordt 
gespeeld: 25%

• Gebruik van SGNL: Samenwerken-
de Golfbanen Nederland

• Korting 25% op een greenfee voor 
introducees

• Bij aangaan van dit lidmaatschap 
in 2020 een eenmalige korting van 
€ 100,-
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Marion woonde hiervoor in
Someren, maar na het overlijden 
van haar echtgenoot besloot zij het 
huis te verkopen en iets anders te 
zoeken. Ze wilde niet meer kopen 
want dat was teveel gedoe. Ze wilde 
gaan huren. Haar schoonzusje 
raadde haar aan eens in Brande-
voort te kijken maar ze verklaarde 
haar voor gek. Zij zou echt niet 
in Helmond gaan wonen. Toch 
besloot ze uiteindelijk eens te kijken 
op een regenachtige dag. Ze stond 
in de modder met de makelaar en 
dacht: “Waar ben ik in hemelsnaam 
aan begonnen?”. Maar op het kan-
toor van de makelaar was er een 
soort onzichtbare hand die haar 
in de richting van de tekening van 
haar huidige appartement duwde 
en ze was om. Haar kinderen wo-
nen allemaal in de buurt. Als er iets 
aan de hand zou zijn, kunnen ze 
snel bij haar zijn. 
 
In 2007 kwam Marion hier wonen 
en ze heeft geen moment spijt 
gehad van de verhuizing. Ze heeft 
haar huis heel gezellig ingericht. De 
kleur rood komt regelmatig terug 

in het appartement en geeft het 
een bijzondere uitstraling. De vloer 
lijkt uit tegels te bestaan, maar 
het is laminaat, zeer geraffineerd 
gemaakt. De woning heeft een 
behoorlijke slaapkamer en nog een 
rommelkamer, zoals Marion deze 
zelf noemt. De badkamer met rode 
handdoeken is heel erg ruim. Als 
je op de galerij loopt dan verwacht 
je niet een dergelijk groot appar-
tement aan te treffen, het is heel 
verrassend.

Marion vindt het heerlijk om hier 
te wonen; de winkels, huisarts en 
apotheek om de hoek. In de prach-
tige binnentuin zit zij in de zomer-
maanden regelmatig een boekje te 
lezen met een lekker glaasje wijn 
en haar hondje aan haar zijde. 

Zijn er dan geen nadelen aan het 
wonen in De Veste? Jawel! De 
bruggetjes naar bijvoorbeeld de 
supermarkt kunnen erg glad zijn als 
het heeft gesneeuwd of gevroren. 
Dan is het met een rollator een 
spannende uitdaging. Ook is er niet 
veel te beleven voor de jongeren. 

Marion ziet ze regelmatig hangen 
bij het plantsoen tegenover haar 
appartement. Er zou vanuit de 
gemeente initiatief moeten worden 
genomen door bijvoorbeeld een 
locatie te creëren waar zij samen 
kunnen komen en waar activiteiten 
worden georganiseerd. Mist ze nog 
winkels in De Veste? Ja, ze zou 
graag willen dat er nog een winkel 
komt zoals de Blokker. Een winkel 
waar men een grote variatie aan 
artikelen kan kopen.

Marion is sociaal zeer actief. Ze 
doet ondanks een lelijke val en na 
meerdere operaties aan haar hand 
aan koersballen in ’t BrandPunt, zit 
in een zangkoor in Mierlo-Hout en 
is lid van de Katholieke Bond voor 
Ouderen (KBO). Zij is duidelijk ie-
mand die niet stil wil zitten en staat 
volop in het leven. Marion heeft de 
juiste beslissing genomen destijds 
en zal hier nog lang met veel plezier 
wonen. n 

Kijkje thuis bij…

tekst: Mascha van Straaten

foto: Rianne van Lierop

Op een ietwat druilerige en regenachtige dag mogen wij binnenkijken bij 
Marion Grootens (77 jaar) in haar appartement aan de Rinckstraat. Zij woont daar samen 
met haar lieve hondje in een heerlijk appartement met een fraaie uitbouw, waar de ramen 

helemaal open kunnen en zij in de zomer heerlijk kan nagenieten van een mooie dag.
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Sinds juli 2019 is PVP Deurne actief 
in het pand midden in het centrum 
van De Veste, tegenover de markthal. 

Een werkplek midden in de 
woonwijk
Manon, Sandra en 25 andere me-
dewerkers zijn iedere dag werkzaam 
in de geestelijke gezondheidszorg. 
De helft van het team is gericht op 
zorg voor kinderen en jeugdigen 
en de andere helft is gericht op de 
volwassenzorg. De hoofdvestiging 
staat in Deurne, maar de tweede 
grote vestiging van hun organisatie 
is nu in Brandevoort. Eén van de 
bestuursleden woont hier zelf ook 
en had genoeg argumenten om de 
andere medewerkers te overtuigen 
dat Brandevoort een fijne, maar 
ook een gewilde plek is om aan de 
slag te gaan. In Bakel is ook een 
vestiging van PVP.
In een roulerend systeem komt on-
geveer de helft van het grote team 
van 25 medewerkers met cliënten 
uit Brandevoort in aanraking. Het is 
de bedoeling dat in deze vestiging 
vooral de bewoners uit deze wijk 
naar de praktijk komen maar uiter-
aard is dit niet noodzakelijk. Door-
dat Manon en Sandra vooral met 
de jeugd werken, zullen zij meer in 
Brandevoort werken dan in Bakel 
en Deurne.
Wat voor PVP voorop staat is het 
uitgangspunt dat een cliënt al-
tijd zijn/haar vaste behandelaar 
behoudt. Ook al zijn er meerdere 
hulpverleners actief, deze ene con-
tactpersoon blijft op de voorgrond.

Samen aan de slag met de 
hulpvraag van de cliënt
Manon is al zeventien jaar ver-
bonden aan PVP. Op ons voorstel, 
om bij de naam PVP niet meer 

Deurne te vermelden, geven onze 
gesprekspartners aan dit te zullen 
bespreken. Anders lijkt het net of 
Brandevoort een aanhangsel van 
Deurne is en dat kan natuurlijk niet. 
Het is immers ook de bedoeling dat 
Brandevoort als praktijkplek een 
goed draaiende zorgplek zal zijn. 

Manon is tamelijk snel, na haar 
academische opleiding voor psy-
chologie en therapie, terechtgeko-
men bij een, toen nog kleine groep, 
van psychologen in Deurne. Deze 
groep hulpverleners op het gebied 
van individuele geestelijke zorg 
groeide snel uit tot een omvangrijk 
team van nu, 25 mensen.

Al vanaf het begin vindt Manon 
het essentieel om dicht bij mensen 
te staan en te kijken hoe zij mee 
kan helpen de dagelijkse proble-
men waar zij mee worstelen, op te 
lossen. Sinds twaalf jaar, dus vijf 
jaar na haar begin bij de praktijk, 
verricht zij ook enkele bestuurlijke 
taken. “De combinatie van besturen 
en zelf problemen oplossen met 
een team dat dicht bij de dagelijkse 
praktijk van alledag staat, is ideaal”, 
volgens Manon.

Sandra, nu twee jaar werkzaam in 
de praktijk, onderstreept de uit-
spraak van Manon. “Het is fijn om 
samen te werken met een bestuur-
der die zelf actief is in de praktijk.” 
Op deze manier is er een goede 
koppeling te maken tussen theorie 
en praktijk, sta je dicht bij elkaar 
en kun je elkaar ook aanvullen in 
beleid en praktijk.

Preventieve jeugdzorg en 
vroeghulp
Beide gesprekspartners zijn vooral 

werkzaam met de jeugd en het 
jonge kind. Onder de noemer 
‘Infant Mental Health’ proberen 
zij al bij het begin van mogelijke 
problemen bij mensen er aan 
te werken. Samen met ouders, 
huisartsen, de school en andere 
instellingen die met het jonge kind 
te maken hebben, werken ze 
structureel om hun cliënten weer 
goed te laten functioneren. Door de 
mentale gezondheid van de jonge 
mens op tijd onder de aandacht 
te brengen, kun je later problemen 
voorkomen. Concentratieproble-
men, bovenmatige bewegingsdrang 
en agressief gedrag kunnen een 
oorsprong hebben in de jongste 
kinderjaren. Door er vanaf het 
begin, dus al in de kindfase of 
infant mental moment hierop alert 
te zijn, kun je veel latere problemen 
voorkomen. Zowel Sandra (tien jaar 
geleden al) als Manon hebben spe-
ciaal met betrekking tot dit vakge-
bied onlangs extra scholing gedaan 
en zijn specialist in het begeleiden 
van volwassenen én kinderen in 
deze benadering.

Cliëntgericht en vraagge-
stuurd
De vraag van ouders, scholen of 
huisartsen staat centraal in hun be-
handelplan. Door te luisteren en te 
zoeken naar waar het probleem ligt, 
komen Manon en Sandra in actie. 
Soms sturen zij bij de hulpvraag 
naar de oorzaak van het probleem, 
maar wat de cliënt aangeeft is 
vertrekpunt.

Zeker bij scheidingen komt deze af-
weging aan de orde: meestal bren-
gen ouders hun problemen binnen 
bij de intake en komt het kind op 
de tweede plaats. Ondanks vragen 

Een praktijk 
met preventief handelen

Zowel Manon de Leijer als Sandra Deenen van PVP (Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie, 
sinds een half jaar ook gevestigd in Brandevoort) beamen volmondig dat de leefomgeving van deze 
wijk heel bijzonder is om in te werken. Al na deze korte tijd vallen gastvrijheid en gemoedelijkheid op 
in het verblijf bij de markthal. En het is helemáál een grote luxe om een supermarkt vlak voor je deur 
te hebben. “Dan moet je wel beschikken over een sterke discipline om toch op je lijn te blijven letten 
met zoveel lekkers binnen handbereik,” bekent Sandra spontaan. “Gelukkig beweeg ik veel om alle 

calorieën een tegenwicht te bieden.”
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van ouders, proberen Manon en 
Sandra hun praktijk te richten naar 
de vraag achter de vraag. Dan blijkt 
vaak dat ook problemen in gedrag 
of de omgang met het kind hun 
oorsprong vinden in de scheidings-
problematiek. Ook al vragen ouders 
dringend om aan hún problemen te 
werken, de insteek om tot een op-
lossing te komen is dan uiteindelijk 
toch afkomstig van het kind. 

Integrale behandeling in de 
praktijk 
Manon en Sandra geven enthousi-
ast aan dat zij beiden van mening 
zijn dat allerlei instanties die bij een 
psychisch probleem betrokken zijn, 
ook vanaf het begin een plek moe-
ten hebben in het behandelplan. 
Als blijkt dat bij de geboorte de 
ontwikkeling van het jonge kind be-

schadigingen oploopt, is het goed 
om dan al in te grijpen. Ondersteu-
ning bij opvoeding, manier van voe-
ding, feedback geven op bepaalde 
beslissingen, betrekken van huis-
arts, school, borstvoedingscentrum 
en Zorgboog krijgen dan eveneens 
een plek in de praktijk van de PVP.

Tenslotte
Aansluitend op de cultuur en de 
traditie van Brandevoort willen
Manon en Sandra laagdrempelig 
werken. Zij willen het liefst dicht bij 
de zorg van alledag van de bewoner 
kunnen staan. Zij vermoeden dat 
ook de opgroeiende jeugd in onze 
relatief jonge wijk van 20 jaar veel 
aandacht kan gebruiken. Zij zouden 
graag deze groep jongeren willen 
aanspreken om een plek in de wijk 
te vinden, waar zij zich thuis voelen. 

Welke wensen en belemmeringen 
ontmoeten die jongeren en kunnen 
teamleden samen met hen min of 
meer preventief ontdekken wat hen 
boeit en al dan niet bindt? Het zou 
mooi zijn als daarmee een aan-
tal problemen vroegtijdig ontdekt 
en zeker tijdig in ander vaarwater 
gestuurd zou kunnen worden. PVP 
daagt jongeren en volwassenen 
graag uit om in gesprek te gaan. 
Uiteraard zijn de oudere bewoners 
ook welkom om binnen te lopen 
met hun problemen.

www.pvpdeurne.nl n 

tekst: Marga Dobma en Giel Pollemans

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

•

Openingstijden
Dinsdag - Vrijdag 8.30 - 17.30 uur

Zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Zondag en Maandag gesloten

•

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

ONZE SERVICE IS
ONBETAALBAAR

• DUURZAME ENERGIE
OA HYBRIDE WARMTEPOMPEN 

 VAN BV ELGA & DAIKIN

• AIRCO INSTALLATIES
• WATERONTHARDERS
• CV KETELS SERVICE & ONDERHOUD

DAAROM IS IE OOK GRATIS

Huiskensstraat 21
5708XA Helmond-Brandevoort
M. 06-295 74 376
www.deinstallatieman.nl

www.rondoo.nl
Hertogsveld 3 - Brandevoort

Aandacht voor jezelf en je relatie

Relatiecoaching
Individuele coaching

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

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

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

Vooraanmelders krijgen gratis toegang tot onze online theorie 
ruimte en slaaggarantie van Theorie College Nederland
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Uitgangspunt voor Hazenwinkel 
is een open, landelijk en dorps 
woonmilieu met een grote variatie 
in woontypen. Het wordt de meest 
rustige wijk, omdat doorgaande 
wegen ontbreken en er geen 
voorzieningen zijn opgenomen. De 
scholen en winkels zijn op loopaf-
stand in het nabijgelegen De Veste 
en in Liverdonk. “Wij vinden het 
fijn dat wij als woningcorporatie er 
voor kunnen zorgen dat deze wijk 
voor iedereen toegankelijk wordt. 
Ook voor de mensen met een wat 
kleinere beurs,” vertelt projectleider 
Arno Verhagen. “In het nog kale 
Hazenwinkel bouwen we op dit mo-
ment 22 betaalbare huurwoningen, 
verdeeld over drie blokken. Acht 
woningen voor 1- en 2-persoons-
huishoudens. En veertien ruimere 
woningen met drie slaapkamers en 
een zolder voor 3- of meerper-
soonshuishoudens.” 

Energieneutraal en gasvrij
De woningen aan de Baldewinus-
hoek en Faassenhoek zijn daar-
naast erg energiezuinig. WoCom 
heeft voor dit project namelijk een 
duurzaamheidsambitie die verder 
gaat dan het Bouwbesluit. De wo-
ningen worden als energie neutrale 
woningen gebouwd waarbij er geen 
gasaansluiting meer aanwezig is. 
“De woningen worden verwarmd 
door een warmtepomp en wekken 
door de zonnepanelen net zoveel 
energie op als er gebouwgebonden 
wordt verbruikt. De bewoner betaalt 
alleen nog het eigen energiever-
bruik. De energierekening is dus 
ook nog eens fors lager dan bij een 
reguliere woning.”

Hoogste punt bereikt
Onlangs bereikten de bouwvakkers 
het hoogste punt. De vlag werd op 
het dak gezet en dit hoogtepunt 

werd klein gevierd met architect, 
bouwvakkers en de andere bouw-
partners die deze eerste project-
bouw van Hazenwinkel mogelijk 
maken. “We lopen goed op plan-
ning, dus als we geen tegenslagen 
krijgen, kunnen hier de eerste be-
woners in juli al genieten van hun 
nieuwe, duurzame woning.”

Woningtoewijzing
Bewoners die in aanmerking willen 
komen voor een van deze (soci-
ale) nieuwbouwwoningen, kunnen 
zich alvast als woningzoekende 
inschrijven op de woningverdeel-
website www.wooniezie.nl. Via een 
tipbericht informeert de woning-
corporatie hen te zijner tijd over de 
woningtoewijzing. n 

Hazenwinkel bereikt hoogste punt
WoCom bouwt 22 sociale huurwoningen 

in ‘buitenbuurt’ Hazenwinkel

tekst: Luuk Peters

foto: Luuk Peters

Brandevoort krijgt een nieuwe, kleine buitenbuurt aan de rand van de wijk. 
De deelwijk Hazenwinkel vormt de overgang van het agrarisch landschap ten zuidwesten 

van Brandevoort naar de stedelijke bebouwing in het hart.
De eerste woningen bereikten hun hoogste punt. In juli hoopt woningcorporatie WoCom

de bewoners van de 22 sociale huurwoningen al de sleutel te geven.
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Wie is Ellen Verheijen?
Ellen is 51 jaar, geboren in Tilburg 
en woont in Brandevoort. Zij woont 
samen en heeft twee zonen,
Barend (18 jaar) en Pieter
(20 jaar). Ellen heeft vrijetijdswe-
tenschappen in Tilburg gestudeerd 
en heeft ruim 25 jaar als senior 
recruiter en accountmanager ge-
werkt bij Adecco en nu als parttime 
recruiter in het Elkerliek ziekenhuis. 
Drie keer in de week rent ze samen 
met Lopersgroep Brandevoort circa 
twaalf kilometer. Ze heeft halve 
marathons gerend en nu loopt ze 
om fit te blijven. Verder zit ze ook 
bij de Boekenclub Brandevoort. “Ik 
lees graag en naast een gezellige 
avond in ‘t BrandPunt is dit voor mij 
een stok achter de deur om rust 
te nemen en een boek te lezen. 
Anders sta ik namelijk altijd ‘aan’”, 
glimlacht Ellen. Daarnaast skiet ze 
graag en gaat ze regelmatig een 
hapje eten met vrienden.

De aanleiding
Toen haar zonen een studie moes-

ten kiezen, hebben zij de test van 
Studiekeuzebootcamp gedaan. 
Deze was ontwikkeld door een 
goeroe recruiter die Ellen vanwege 
haar vak volgde. Dit sprak haar zo 
aan dat zij zichzelf heeft aangemeld 
om adviseur van Studiebootcamp 
te worden en daarmee scholieren 
te helpen met het maken van hun 
studiekeuze. Het is voor toekomsti-
ge examenkandidaten mavo/havo/
vwo en ook voor drop-outs die een 
verkeerde keuze hebben gemaakt. 
Maar ook voor scholieren die hulp 
nodig hebben bij hun profielkeuze 
in de derde klas.

Werkwijze
Als een kandidaat bij haar komt, 
krijgt hij of zij eerst een online per-
soonlijkheidstest om te ondervinden 
‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat 
kan ik?’. Na de test volgen ze een 
sessie van circa drie - vier uur aan 
de eetkamertafel van 
Ellen. Ze gaat met de kandidaat aan 
de slag om van het grote aanbod 
van studierichtingen (350 MBO / 

275 HBO / 175 WO) een geschikte 
top vijf te maken. “Ik vind het gaaf 
om de passie van mensen naar 
boven te halen. Maar ook kritisch 
te zijn en de jongeren een spiegel 
voor te houden. Bijvoorbeeld het 
paardenmeisje uit Liempde dat zo 
graag naar de Hippische Hoge-
school in Dronten wil, help ik inzicht 
te krijgen dat er meer is dan alleen 
de opleiding in Dronten.” En ook de 
enthousiaste Gwen uit Brandevoort 
(op de foto) ging naar huis met een 
goed gevoel over haar persoonlijke 
studietop vijf. Tot slot helpt Ellen 
de kandidaat met het maken van 
een actielijst waarmee ze thuis aan 
de slag kunnen om een definitieve 
keuze te maken, dit geeft de ouders 
ook gemak en rust.

Wie meer wil weten kan terecht op 
deze website: 
studiekeuzebootcamp.nl en daar 
zoeken naar Ellen. n

Aan de eetkamertafel
met Ellen Verheijen

tekst: Marc Dekkers

foto: Rianne van Lierop

Even voorstellen… Ellen Verheijen is het gezicht achter Studiekeuzebootcamp 
in Brandevoort. Zij helpt jongeren bij het maken van een studiekeuze. 

Ik zit bij haar aan de gezellige eetkamertafel. 
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Bij de tijd met warmte, 
lucht en water

tekst: Mascha van Straaten

foto: Vincent Knoops

Iets meer dan twee jaar geleden stond in de Brandevoorter Courant een interview met 
Ad van Melis, directeur van Heesmans Installatie Techniek. Inmiddels dient langzamerhand 
de volgende generatie zich aan. De zoon van Ad, Michiel van Melis, is nu de bedrijfsleider 

van Heesmans. Met hem kijken we vooruit naar wat de toekomst gaat brengen.

Bedrijfsleider Michiel van Melis 
is 31 jaar, getrouwd en heeft één 
dochtertje van bijna anderhalf jaar. 
Hij woont in Mierlo, maar is uiter-
aard door het bedrijf zeer verbon-
den aan Helmond en omgeving. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in 
diverse soorten installaties. Meer 
dan driekwart van de werkzaamhe-
den vindt plaats op het gebied van 
de utiliteitsbouw. Dat wil zeggen dat 
bijvoorbeeld bij een distributiecen-
trum alle klimaat- en verwarmings-
installaties worden verzorgd. Echter, 
de particulier is zeker ook van harte 
welkom. Juist de afwisseling van 
het installeren 
van een warmtepomp bij iemand 

in huis of een complete instal-
latie voor een groot bedrijf, is 
heel belangrijk. Het maakt van de 
medewerkers, 70 in vaste dienst en 
circa 30 op flexibele basis, allround 
gemotiveerde specialisten.

In de voetstappen van
Was het altijd al de bedoeling dat 
Michiel de stap zou maken om bij 
zijn vader in dienst te treden? Niet 
meteen, want hij was op school 
erg geïnteresseerd in Economie. Hij 
ging wel in de vakanties al “meelo-
pen” en langzaamaan kreeg hij het 
virus te pakken. Eerst in de monta-
ge, daarna de binnendienst en uit-
eindelijk is hij nu bedrijfsleider. Zijn 
jongere broer, Martijn van Melis, 
zit op de service binnendienst en 
is sinds kort ook verantwoordelijk 
voor personeelszaken. Uiteindelijk 
zal het in de toekomst de bedoeling 
zijn het stokje over te nemen maar 
dat moet zich nog uitkristalliseren.

Duurzame energie
In Brandevoort en dan met name in 

en rond De Veste, wordt inmiddels 
gasloos gebouwd. Michiel geeft aan 
dat het bedrijf volop meeloopt in 
de transitie naar duurzame ener-
giebronnen waarvan de belangrijk-
ste de warmtepomp is. Dat zal de 
komende jaren ook zo blijven. Ook 
worden andere ontwikkelingen, zo-
als all-electric installaties op basis 
van koudemiddel of installaties op 
waterstof, op de voet gevolgd. Mo-
menteel wordt een warmtepomp-
systeem, via de aardwarmte of via 
de lucht in combinatie met zonne-
panelen, op grote schaal toegepast. 
De warmtepomp via aardwarmte 
wordt bij nieuwbouw aangelegd en 
de warmtepomp via de lucht wordt 
in bestaande woningen aangelegd. 
Voor geluidshinder bij de lucht/ 
water warmtepompen hoeft men 
niet te vrezen zolang de juiste posi-
tie en fabricaat gekozen worden. 

Toekomst van Heesmans
Het bedrijf anticipeert goed op de 
ontwikkelingen en iedereen binnen 
het bedrijf wordt daarbij betrokken. 

Dit geeft een familiair karakter aan 
het bedrijf. Heesmans is eigenlijk 
best een grote speler in de markt, 
maar camoufleert dit goed door 
een prettige sfeer te creëren en 
door aan grote en kleine klanten 
kwaliteit en service te bieden. Deze 
laatste twee kwaliteiten zijn erg 
belangrijk en daar zal geen conces-
sie aan worden gedaan want op 
die manier behoudt een bedrijf zijn 
goede naam. 

Voor de toekomst is men niet bang, 
de vorige crisis zijn ze goed door-
gekomen. De bedrijvigheid en de 
stimulans vanuit de gemeente 
Helmond en omliggende gemeen-
ten zorgen voor vele nieuwe uitda-
gende opdrachten.

www.heesmans.nl n 



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

Vraag jouw gratis proefweek aan: www.hup.eu/proefweek

jouw verjaardag, 
jouw feestje
Kies maar wat je het liefste doet. Bowlen, zaalvoetballen, 
make-uppen. Of heb je zin in een potje bubble voetbal, met 
enorme opblaasbare ballen? 

Op onze bowlingbaan kunnen ook de allerkleinsten hun 
ei kwijt. Met kleinere ballen en bumpers langs de goten 
worden ook de ukkies bowling-pro’s. Wat je ook kiest, wij 
regelen alles voor je. Lekkere snacks, snoepzakken en zelfs 
een cadeau voor de jarige. 

Reserveer jouw feestje op:  www.hup.eu

Bekend van 
Radio en TV
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Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

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

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

BINNENKORT GEOPEND! 
Vanaf 12 april (Pasen) opent 

www.thevintagebicycle.com zijn deuren…
Gevestigd op Herselsestraat 21, 5708 XK  

te Helmond (in samenwerking met TRIA Fietsen  
Brandevoort).

Voor uw klassieke (race)fiets en/of aanverwante 
gerelateerde ‘vintage’ onderdelen, kleding,  

accessoires etc.

Kom gerust een kijkje nemen, koffie staat klaar.

Frankie van den Elzen
e info@thevintagebicycle.com
w www.thevintagebicycle.com

m 06-19421860

Europaweg 152 • Helmond
Collseweg 22 • Nuenen

Een nieuwe
lente ...

een
schone 
auto!
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De stichting Duofietsen Helmond 
start dit voorjaar weer met haar fiets-
tochten. U heeft ze ongetwijfeld 
al eens gezien. Ze gaan elke dag, 
uitgezonderd het weekend, fietsen 
met mensen die een beperking 
hebben en niet meer zelf kunnen 
fietsen. Er zijn afspraken met vrijwel 
alle zorg instellingen van Helmond 
waar ze frequent mensen ophalen 
om met hen te gaan fietsen. Daar-
naast hebben ze ook contact met 
veel nog thuiswonende mensen, 
die ook meefietsen. Zo’n fietsdag 
ziet er als volgt uit: de vrijwilligers 
verzamelen zich bij het clubhuis in 
de Kastanjehoutstraat en vertrek-
ken daar met de duofietsen om 
13.00 uur naar de gekozen instel-
ling. Sinds de gift van LEVgroep van 
een duofiets en een riksja, beschik-

ken ze over elf fietsen. De planners 
en coördinatoren op de instellingen 
proberen te zorgen dat die ook al-
len worden ingezet. Ze fietsen dan 
diverse routes in en om Helmond. 
Drinken na ongeveer een uur 
fietsen een kopje koffie of thee bij 
één van de koffieadressen. Daarna 
is het tweede gedeelte van de route 
en zo rond 16:15 uur zijn ze terug. 
Voor iedereen is dit een echt uitje. 
Naast de contacten, gesprekken en 
herinneringen kunnen ze ook nog 
wat doen aan hun conditie omdat 
ze kunnen kiezen voor meefietsen 
of niet. De duofietsen hebben de 
mogelijkheid voor de medepas-
sagier om mee te trappen. Tevens 
is er elektrische trapondersteuning 
op de fietsen, waardoor het fietsen 
met een duopassagier niet zwaar-

der is dan alleen fietsen zonder 
ondersteuning. 

Voor deze activiteit zoekt Duofiet-
sen Helmond nog vrijwilligers die 
een middag per week of meer zich 
willen inzetten voor hun medemens 
die niet meer zelfstandig kan fiet-
sen. De dankbaarheid die getoond 
wordt na elke rit is de beloning die 
je er voor krijgt. 

Voor meer informatie en aanmel-
den: www.duofietsenhelmond.nl n 

Wie fietst er dit jaar (ook weer) mee met

Duofietsen Helmond?

tekst: Jan van Schaik

foto: Vincent Knoops
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Veel van de bomen in onze wijk 
horen tot de oudste ”bewoners” 
van Brandevoort. Maar er is ook 
heel veel nieuwe aanplant. Daar-
naast hebben we de onvolprezen 
ecozone met een enorme diversiteit 
aan bomen en planten waar veel 
vogels, vissen en andere dieren 
een plekje hebben gevonden. Als 
je goed kijkt en geduld hebt, zie je 
zelfs de ijsvogeltjes.
Omdat Brandevoort een wijk in 
ontwikkeling is, worden ook de 
groenvoorzieningen regelmatig 
aangepast. De wijkraad heeft hier-
voor zelfs een aparte commissie 
opgericht: de commissie Spelen en 
Groen. De commissie wordt aange-
stuurd door de Brandevoorter van 
het jaar 2019: Henk Noort.
Henk komt elders in deze editie 
uitgebreid aan bod, maar voor 
informatie over de ontwikkelingen 
op het gebied van de groenvoor-
zieningen in 2020 gingen we naar 

de gemeente. In de afgelopen 
maanden hebben meerdere ont-
wikkelingen op dit vlak de pers 
gehaald. We vonden berichten en 
foto’s over wethouder Erik de Vries, 
die eigenhandig bomen aan het 
planten was bij het station. Er werd 
geschreven over de zogenaamde 
vergroening van De Plaetse en de 
gemeente had te maken met boze 
bewoners van de Peggenhoeve, 
die, met succes, hadden weten te 
voorkomen dat - zonder enige vorm 
van aankondiging - bomen uit hun 
straat werden gerooid. Wij gingen 
poolshoogte nemen bij Jack Vogels 
en Walter van den Boer. 

Walter is in hoofdlijnen verantwoor-
delijk voor de groenvoorziening bij 
de oplevering van nieuwe huizen. In 
dat verband noemde hij het talud 
bij de Schrijvershoeve, waar recent 
bomen zijn geplant en ook nog 
een bloemenmengsel zal worden 

ingezaaid. Verder is er de inrichting 
bij opgeleverde nieuwbouw rond 
de Juttenbeemden, de Wachtel-
beemden en in het gebied rond 
de Broekstraat. Maar overal waar 
nieuwbouw komt, maakt hij de 
groenvoorziening in orde.

Bomen rooien 
Jack houdt zich bezig met het 
onderhoud van de bestaande 
groenvoorzieningen. Als deze editie 
van de Brandevoorter Courant in 
uw brievenbus valt, is de vervanging 
van diverse bomen aan de Peggen-
hoeve en de Teunishoeve waar-
schijnlijk in uitvoering. De reactie 
van de bewoners van de Peggen-
hoeve hierop, toen zonder aan-
kondiging ineens bomen werden 
gerooid, ervaart Vogels als terechte 
kritiek. Iedereen bij de gemeente 
is er terdege van doordrongen dat 
rondom dit soort projecten goede 
communicatie naar de betrokken 

Groen in Brandevoort
Rondom het groen is in Brandevoort altijd wel wat te doen!



43

bewoners moet plaatsvinden, maar 
helaas verloopt dat niet altijd voor 
de volle 100% goed. Andere straten 
waar soortgelijke werkzaamheden 
zoals aan de Teunishoeve en
Peggenhoeve zullen plaatsvinden 
zijn: Moerdonksvoort, Groot
Schuilen, Hardenbeemden, 
Loovoort, Dolstbeemden en 
Leenselvoort. Er zijn ook plannen 
om rondom De Veste, zeg maar 
de Neerwal en de Broederwal, 
bomen te rooien die de bestrating 
omhoog drukken. Daarvoor in de 
plaats komen nieuwe bomen in 
het groen of op de hoeken van De 
Veste. Uitvoering hiervan moet nog 
beginnen. Wat wel al is uitgevoerd, 
is de plaatsing van twee bomen 
bij het station en in totaal veertien 
bomen op verschillende plaatsen 
tegen de ecozone aan. Deze zijn op 
verzoek van bewoners aangeplant. 
Dat plan staat nu bekend als het 
170-bomen-plan.

Een recent probleem speelt op het 
Hertogsveld. De gemeente heeft 
kenbaar gemaakt dat daar vier ei-
ken, ouder dan 50 jaar, gerooid zul-
len worden, omdat deze te dicht bij 
de woningen staan die er gebouwd 
worden. Dit is, aldus wethouder 
de Vries, al jaren geleden in het 
bestemmingsplan voor dit gebied 
besloten. De bewoners hier zijn het 
niet eens met de voorgenomen 
kap en laten het er niet bij zitten. 
Vooralsnog is niet te zeggen waar 
dit op uit gaat draaien, maar de 
Brandevoorter Courant blijft dit met 
veel belangstelling volgen.

Winkelcentrum
Na jarenlang overleg met de 
gemeente heeft een werkgroep 
- bestaande uit de wijkraad, de 
winkeliersvereniging, de wijkwin-
kelmanager en enkele betrokken 
bewoners - voor elkaar gekregen 
dat dit voorjaar op twee plekken op 

De Plaetse extra groenvoorzienin-
gen komen. Zo komt er een groene 
strook tussen het fi etspad en het 
water (vanaf de Primera tot het 
volgende bruggetje) en komt er een 
boom met bankjes tegenover de 
snackbar. Dat zijn mooie ontwik-
kelingen, want als twee dingen aan 
ons toch zo mooie winkelcentrum 
opvallen, dan is dat er wel héél veel 
grijs en leegstand is. Aan het eerste 
probleem wordt nu iets gedaan. En 
wij hopen dat het zal lukken om 
snel ondernemers te vinden die de 
leegstaande panden gaan huren. n 

P.S. Nét voor deze editie naar de 
drukker ging zagen we dat de oude 
eiken op het Hertogsveld werden 
neergehaald. Het was onvermijdelijk 
maar hiermee is helaas een prachtig 
stukje natuur verleden tijd geworden.

tekst: Jaap Taal en Linda van Kortenhof-Bastian

foto: Vincent Knoops
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VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:
WWW.KIVO-HELMOND.NL

-
Twentehof 1, Helmond

0492 - 513703 - 06 22922680

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

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

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

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur

• Wij zijn nagenoeg 51 weken per jaar geopend

• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen

• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

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

www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | manager@tandartsenpraktijkprinsen.nl

 

• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17:30
• Wij zijn ruim 50 weken per jaar geopend
• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen
• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig
• Wij zijn gestart met het programma ‘Gewoon Gaaf’ met als
   doel, via goede preventie en instructie uw kinderen op te
   laten groeien met een gaaf gebit
• Binnen onze praktijk bieden wij ook orthodontie aan.

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

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

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

...omdat ‘t gaat om mensen.

Afhankelijk van (aanvullende) ziektekostenverzekering deels vergoed

06-11070387 
www.re-you.nl

Klachtgerichte massagetherapie 
met behulp van diverse technieken
o.a. Cupping | Deep Tissue | Triggerpoints

Sterilisatie bij de huisarts,
persoonlijk én voordelig!

www.triafi etsen.nl

VEEL FIETSEN • VEEL SERVICE

TRIA Fietsen Lieshout
Papenhoef 21
0499-425360

TRIA Fietsen Brandevoort
Herselsestraat 21
0492-792456

Van servicepunt naar winkel!

Verhuizing begin april

2e paasdag geopend

• GIANT e-bikes en �ietsen •
• Kinder�ietsen •

nog meer accessoires en nog meer service in 
een nieuwe vergrootte werkplaats
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Kollershoeve 
Sander werkt nog 
fulltime in Helmond 
bij een rolstoelfabri-
kant.
Marleen werkt op 
een MBO school 
in Den Bosch, gaat 
een aantal dagen 
per week op en 
neer naar haar werk, 
maar keert graag 
terug naar haar 
huis aan de Kol-
lershoeve. Ze moet 
nu nog een paar 
jaar werken in haar 
fi nancieel-admini-
stratieve baan voordat ze met pen-
sioen kan. Maar tegelijkertijd raakt 
ze steeds meer, samen met haar 
man ”besmet” door hun hobby: het 
verzamelen, opknappen, zelf ge-
bruiken, maar ook verhandelen van 
brocante en curiosa spullen. Een 
hobby waar ook hun zoon, dochter 
en kleinkinderen belangstelling voor 
hebben. Indien nodig, verlenen zij 
hand- en spandiensten.
De eerste verdieping, de garage en 
de schuur, eigenlijk alles in huis 
staat vol met deze verzameling van 
“schatten met een verleden”. Ook 
in de woonkamer staan decoratieve 
en authentieke meubelen en ge-
bruiksvoorwerpen van deze uitda-
gende vrijetijdsbesteding. 

Gezamenlijke hobby
Onze gesprekspartner Marleen ver-
telt enthousiast over haar werk en 
dat van haar man, hun gezamen-
lijke hobby en hun beider keuze om 
te blijven wonen in Brandevoort.
Marleen is 63 jaar, Sander 65 en 
samen zijn ze 42 jaar getrouwd. 
Marleen en haar man zijn jarenlang 
mantelzorgers geweest voor haar 
recentelijk overleden moeder en 
daarnaast zijn ze ook oppasoma en 
-opa. Het is menig keer voorgeko-
men dat Marleen, samen met haar 
moeder achter de rollator en klein-

kind in het mandje, op haar vrije 
dag een doktersbezoekje brachten. 

Sander houdt zich ook nog bezig 
met beeldhouwen en maakt prach-
tige beelden en ook zandsculp-
turen. In hun tuin is een grote 
zandbak gemaakt, waar geoefend 
kan worden in het maken van 
zand-sculpturen. Regelmatig wordt
Sander gevraagd om in het land 

of aan zee een 
zandsculptuur te 
maken. Vaak gaan 
ze samen eropuit 
om inkopen te doen 
in Frankrijk, België 
en Duitsland. Hun 
netwerk is behoorlijk 
uitgebreid, ze leren 
met deze hobby 
veel nieuwe mensen 
kennen met vaak 
heel bijzondere 
achtergronden en 
verhalen. Ze staan 
regelmatig in het 
weekend op brocan-
te markten in het 

land om hun brocante aan de man 
te brengen. Hoe leuk zou het zijn 
om een “Garage Sale” te organise-
ren. Waar je vanuit je eigen woon-
stek je overbodig geraakte maar 
vaak nog mooie spulletjes aan 
geïnteresseerden kunt verkopen.

Brocante, curiosa, vintage en 
industrieel … 
Marleen en Sander huren op een 
kavel in Stiphout een shop in shop 
met de ludieke naam ‘Gezellige 
Meuk’ gevestigd aan de Dorps-
straat 63 - hal 4 in Helmond/
Stiphout. Hier kunnen zij hun 
spullen aan potentiële gegadigden 
laten zien en verkopen. Samen met 
andere gelijkgestemde verkopers in 
deze branche kunnen zij hier hun 
bedrijf met de naam Brocanterie du 
Ruisseau steeds beter vorm-
geven. Neem maar eens een kijkje 
op Instagram en Facebook bij
Brocanterie du Ruisseau of Gezel-
lige Meuk, waar ook de openingstij-
den zijn aangegeven. Het zou mooi 
zijn als Sander en Marleen nog 
lang in Brandevoort kunnen wonen 
en genieten van hun hobby en van 
de bijzondere woonomgeving. n 

Brocante sfeer

tekst: Giel Pollemans en Marga Dobma

foto: Rianne van Lierop

Marleen van de Beek opent het gesprek spontaan en origineel. Het is de min of meer 
brocante uitstraling van De Veste in Brandevoort die hen heeft doen besluiten om in 2004 

naar Brandevoort te verhuizen. Marleen en haar man Sander zijn geboren en getogen in Mierlo en 
Helmond, maar zijn toch gevallen voor Brandevoort als woonplek van de toekomst.

Het is voor hen een wijk die levenslust uitstraalt en ook zijn er meer dan genoeg voorzieningen.

“In het kader
      van het
  toekomstige
          pensioen
 krijgen we
  meer vrije tijd
om met onze
       passie en
    hobby bezig
        te zijn.”
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Carel
Als ik binnenkom in de lichte 
huiskamer van het gezin komt 
Carel meteen op me af om ken-
nis te maken. Een jonge man met 
een open blik op de wereld. Carel 
is 21 jaar geleden geboren als zoon 
van Eric en Angélique en heeft het 
syndroom van Down. Tijdens het 
interview zit Carel achter zijn iPad 
en neemt op afstand deel aan het 
gesprek. Hij laat af en toe door 
middel van zijn gedrag horen wat 
hij vindt van hetgeen besproken 
wordt.

Eric: “Alle gedrag is communicatie, 
wat dat betreft communiceert Carel 
op zijn geheel eigen wijze mee. Carel 
is de directe aanleiding voor ons om 
een ontmoetings- en dagbestedings-
plek te starten in de wijk.”

Dagbesteding
Carel is het enige kind van Angéli-
que Kuijs (52) en Eric Rooijakkers 
(54). Carel is op de reguliere dagbe-
steding vastgelopen. De ouders 
geven aan dat de reguliere zorg 
aanbodgestuurd is. Dat wil zeggen 
dat er op een bepaalde wijze zorg 
wordt aangeboden en Carel werd 
geacht in dat stramien te passen. 
En dat bleek niet zo te werken voor 
Carel. Hij trekt zich dan steeds 
meer terug, terwijl hij eigenlijk een 
heel open en sociale jongeman is. 
OPJEPLAETS draait dit om. Zinvolle 
dagbesteding staat voorop. Het 
gaat niet om het simpelweg bezig 
houden van mensen, maar in ont-
moeting met andere wijkbewoners 
van elkaar leren. Mensen hier kijken 
naar de talenten en wensen van de 
mensen die er dagbesteding heb-
ben en daar stemmen we de activi-
teiten op af. Dat kan gaan variëren 
van bediening in de (kleinschalige) 

horeca en het voorbereiden van de 
producten op de menukaart, tot 
licht inpakwerk op kleine schaal. 
Het streven is om ook dienstver-
lening te gaan doen voor de wijk. 
De vraag kan vanuit de wijk komen. 
OPJEPLAETS kijkt dan of ze een 
antwoord hebben vanuit de talen-
ten en wensen van de mensen die 
dagbesteding genieten bij hen.
Eric en Angélique doen de bege-
leiding samen met vrijwilligers, 
waarvan enkele mensen zelf in de 
zorg hebben gewerkt.
OPJEPLAETS hanteert reguliere 
openingstijden en er zijn mini-
maal vier dagbestedingsplekken. 
De match tussen de personen is 
belangrijk. Dit kunnen mensen als 
Carel zijn, maar ook anderen met 
afstand tot de arbeidsmarkt. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld mensen 
met herintredingstrajecten.
De grote motivatie achter deze 
opzet van een ontmoetingsplek is 
dat mensen als Carel iets te bieden 
hebben. Angélique en Eric zijn er 
van overtuigd dat als je deze meer-
waarde leert kennen, dat je enorm 
verrijkt. Mensen als Carel veroorde-
len niet, zijn spontaan in hun ac-
ties. Ontmoetingen met anderen uit 
de wijk geven de mogelijkheid om 
te leren van elkaar en om mensen 
achter de gevels weg te krijgen.
Angélique en Eric zijn in hun opvat-
tingen hierover bevestigd door de 
vele mooie reacties die ze al heb-
ben mogen ontvangen op hun blog.

Carel staat op vanachter zijn iPad 
aan de eettafel en zet zijn kopje 
thee neer op de salontafel om 
zijn betrokkenheid met hetgeen 
er gebeurt in de huiskamer aan te 
geven. Hij blijft tijdens het gesprek 
betrokken, maar op afstand omdat 
het spannend is wat er allemaal ge-

beurt. Zowel op dit moment in zijn 
huis als de plannen die zijn ouders 
hebben.

Ontmoeten en verbinden
Maar OPJEPLAETS is meer dan 
een plek waar dagbesteding wordt 
aangeboden. Al jaren liepen An-
gélique en Eric met plannen rond 
om in hun wijk Brandevoort een 
ontmoetingsplek te creëren voor 
alle generaties. Een plek waar voor 
iedereen plaats is en waar ont-
moeten tot verbinden leidt. Via het 
open spreekuur met de wethou-
der is een en ander gaan rollen. 
Angélique had in de Brandevoorter 
Courant van het open spreekuur 
van Harrie van Dijk gehoord en 
heeft de stoute schoenen aange-

OPJEPLAETS,
verbinding met 

de wijk
“Door ontmoetingen in verbinding met de wijk komen” is het motto 
van de mensen die in het voormalige Gall en Gall pand bij elkaar 

komen. Tegenwoordig heet dit pand ‘OPJEPLAETS’.
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trokken. Ze heeft haar ideeën aan 
Harrie voorgelegd en Harrie heeft 
Angélique en Eric op zijn beurt in 
contact gebracht met LEVgroep en 
andere contacten die zeer waarde-
vol zijn gebleken.
Er is de mogelijkheid tot dagbeste-
ding. De ruimte fungeert als een 
toonkamer waar mensen een expo-
sitie kunnen houden. Er komt een 
buurttafel waar men kan ontmoe-
ten en delen. Op woensdagavond 
is het inspiratiecafé waar allerlei 
sprekers welkom zijn. 
Ze gaan ook zoeken naar samen-
werking met andere ondernemers 
en initiatieven uit de wijk. Bijvoor-
beeld kruiden en bloemen verwer-
ken uit de buurttuin, producten van 
de lokale ondernemers betrekken 

in hun diensten en horeca. Het stel 
is al volop bezig om dit te gaan 
ontwikkelen.
Angélique zegt: “Mijn credo is: 
Samen leven, samen leren, samen 
groeien. Ik leefde altijd heel erg in 
mijn hoofd, nu leef ik veel meer 
vanuit mijn hart. Dat komt door 
Carel. Carel raakt mensen in hun 
hart. Hij straalt als hij mag geven. Hij 
ontwapent, door er te zijn, door niet 
te oordelen en iedereen een zelfde 
behandeling te geven. Hij spiegelt je 
meteen, hij laat zien wat jouw gedrag 
doet met hem. Hij heeft veel zorg 
nodig, wij willen de wereld om hem 
heen naar binnen halen en streven 
naar een veilige tolerante wereld/
maatschappij. Een ontmoetingsplek 
creëren over en weer.”

Carel draait zich om, en lacht har-
telijk omdat hij hoort dat het over 
hem gaat. Daar geniet hij enorm 
van.

Informatie
In de maand april, als de verbou-
wing klaar is, gaan ze proefdraaien. 
Toetsen of de  ruimte een goede 
werkomgeving is en uiteraard moe-
ten de benodigde papieren behaald 
worden zoals sociale hygiëne, 
HACCP etc. De opening zal later dit 
jaar plaatsvinden.

Voor informatie kan je terecht op 
de website www.opjeplaets.nl n 

tekst: Emmely Plas

foto: Vincent Knoops
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

06 36 16 18 42          INGEWALSTRA.NL

Aangenaam,  
ik ben Inge Walstra, 

hypotheekadviseur in de regio.

T 06 539 48 684
www.deblauwereiger.nu

E info@deblauwereiger.nu

Ankie Puts
Neerwal 60
5708 ZA Helmond 

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

Biopeeling GREENPEEL
kijk op de website voor meer informatie

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

Laat je klus doen 

door de Hubo vakman!
Dé totaaloplossing voor iedere klus

 HORREN OP MAAT  

GRATIS
MONTAGE
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Kunsttalent gezocht
In november ging de Helmondse 
stadskunstenaar Tahné Kleijn 
op zoek naar jong creatief talent. 
Een danser, schilder, muzikant of 
filmer die voor een maand junior 
stadskunstenaar wil zijn. Jongeren 
tussen de 11 en 18 jaar konden zich 
aanmelden, met een plan en een 
eigen portfolio. In het plan zetten 
de kandidaten uiteen op welke ma-
nier zij hun rol van junior stadskun-
stenaar wilden invullen. 

Anna Bosker gevonden
Anna Bosker is 11 jaar en zit in 
groep 8 van Openbare Basisschool 
Brandevoort. Zij is al jaren creatief 
bezig. Niet alleen thuis, maar ook 
op school. Zij was eerder al geno-
mineerd voor de Jacques Vriens 
Cultuurprijs. Onder begeleiding 
van kunstdocent en bovenschools 
cultuurcoördinator Marvin Corneille 
volgde zij al in groep 6 de portfo-
lioklas. De OBSH portfolioklas is 
bedoeld voor kinderen met een 
bijzonder creatief talent die onder 

begeleiding worden uitgedaagd 
om zich hierin verder te ontwik-
kelen. Anna wilde zich hiermee 
op school al voorbereiden op een 
creatieve vervolgopleiding. Anna’s 
werk - en dat van andere leerlingen 
van OBSH scholen - is ook gebruikt 
voor de expositie die in januari in 
De Cacaofabriek heeft plaatsgevon-
den.

Kuvo lessen
Haar creatieve talent kan Anna ook 
in haar eigen klas op OBS Brande-
voort kwijt. Zo heeft zij zelf al een 
aantal Kuvo (kunstzinnige vorming) 
lessen gegeven. Ze leert daarmee 
klasgenootjes kunst te beschouwen 
en te maken. Haar wekelijkse groep 
8 huiswerk is door haar docent 
aangepast om ruimte te maken 
voor creatieve opdrachten. Bij haar 
spreekbeurt ‘de presentatie van je 
leven’ staat kunst en Anna’s rol als 
junior stadskunstenaar centraal. 

Verkozen tot kunstenaar 
Voor haar verkiezing tot junior 

stadskunstenaar diende Anna een 
goed doordacht plan in. Ze wil de 
Helmonders laten zien hoe mooi 
de natuur in hun omgeving is en 
hoe fijn het is om er te wonen. Ze 
vindt het belangrijk dat ook andere 
kinderen zien hoe leuk en veelzijdig 
kunst is. Als junior stadskunstenaar 
wordt Anna begeleid door Tahné 
Kleijn. “Ik hoop van Tahné veel te 
leren over fotografie,” aldus Anna. 
Zij wil verschillende materialen en 
technieken gaan gebruiken voor 
haar ‘natuur-kunstwerken’. De 
foto’s en kunstwerken die zij gaat 
maken, worden later dit jaar ook 
tentoongesteld. 

Volg Anna’s avonturen als Junior 
Stadskunstenaar op instagram:
@juniorstadskunstenaar_anna n 

Brandevoortse Anna
is Junior Stadskunstenaar

tekst: Sacha Keijer

foto: Natascha Bosker

Anna Bosker is de eerste junior stadskunstenaar. Anna wil met haar project ‘Natuurlijk 
Helmond’ anderen laten meegenieten van de mooie natuur in onze omgeving en van haar 

kunstwerken. Ze wil andere kinderen laten zien dat iedereen een kunstenaar kan zijn.
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Op een avond, begin februari,
spreek ik met Huub af op de 
Vendelier aan de Schutsboom. 
Het is 20.30 uur en hij is net klaar 
met een vergadering. Het zijn wel 
zijn laatste werkweken, maar zo 
laat nog aan het werk lijkt niet 
op afbouwen. We lopen via de 
trap naar de directiekamer op de 
eerste verdieping. Nog een paar 
weken is dat zijn werkplek. Na juf 
Henriet Heijligers (zie BC num-
mer drie 2019) en juf Jet van den 
Langenberg (zie BC nummer vier 
2019) is Huub de derde op rij 
die in korte tijd de Vendelier gaat 
verlaten vanwege (vervroegd) 
pensioen. 

Sportieve adjunct-directeur
Huub is in 1956 geboren in 
Milheeze. Op 6 maart werd hij 
64 jaar. Sinds 1981 woont hij in 
Mierlo. Daar woont hij samen 
met Karin. Huub heeft drie zonen, 
Giel (32), Mart (31) en Jos (27). 
Huub is een sportief persoon. 
Hij voetbalt al zijn leven lang en 
heeft onder andere in het eerste 
van Mifano gespeeld. Daarnaast 
zit hij al 30 jaar bij een zaalvoet-
balclub waarmee hij elke donder-
dagavond de eerste, tweede én 
derde helft speelt. Ook wandelt 
hij graag. Elke woensdag loopt 
Huub met een groepje van vijf 
mannen een natuurtocht in de 
omgeving van Venlo, Oirschot, 
Weert en uiteraard Helmond. 
“Het is heerlijk ontspannend om 
zo’n twaalf tot zestien kilometer 
te lopen. Het breekt de week en 
is voor mij heerlijk ontstressend”, 
vertelt Huub. Verder tennist hij 
ook graag. Zijn sportiviteit heeft 
hij overgedragen op zijn zonen. 
Ze voetballen allemaal en Giel, 
de oudste, is zelfs sportleraar en 
buurtsportcoach bij Jibb+ en heeft 
zich lange tijd ingezet voor het 
sporten in Brandevoort.

Uitdaging
De onderwijscarrière van Huub is in 
1978 begonnen. Als leerkracht werk-
te hij voor de gemeente Helmond 
en gaf hij les aan een klas met 
zigeunerkinderen van vier tot zes-

tien jaar. Het lokaal was gevestigd 
in een oud kleuterschoolgebouw 
in de binnenstad van Helmond 
en ook was er in het gebouw een 
gebedsruimte van de Moskee. In 
1981 verhuisden de zigeuners naar 

Afscheid van mijn school
20 februari 2020 was voor Huub Swinkels en collega’s een speciale dag want dit was voor hem, 

na 20 jaar trouwe dienst, zijn laatste werkdag bij Basisschool de Vendelier. 
Als adjunct-directeur heeft Huub de school vanaf het begin opgebouwd 
en na al deze enthousiaste jaren gaat hij nu van zijn pensioen genieten.
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Someren en Huub ging met hen 
mee. Maar in 1990 vervolgde Huub 
zijn carrière bij de Rijpelbergschool 
waar hij tot 1998 als adjunct-direc-
teur werkte en vervolgens nog twee 
jaar als adjunct op de Odulfus. 
Toen de Vendelier in Brandevoort 
startte, zag Huub zijn kans schoon 
en ging hij hier ook als adjunct-
directeur aan de slag. Huub vertelt 
trots: “Het is een mooie uitdaging 
om een school op te zetten en 
te bedenken wat voor school we 
willen zijn. De Vendelier is een 
pedagogische warme school, waar 
de zelfstandigheid van kinderen, de 
menselijke factor en de bereikbaar-
heid van ouders, een belangrijke rol 
spelen.”

“Ik denk nog vaak terug aan de 
start van ‘mijn’ school. Toen nog 
een kleine school met maar een 
paar lokalen. We zaten samen met 
de OBS en Spring in een gebouw 
aan de Schutsboom. In het eerste 
jaar kreeg ik de vraag, gaat groep 8 
op kamp? Eh, ja natuurlijk! Het is 
gebruikelijk dat groep 8 op kamp 
gaat. Onze groep 8 bestond toen 
maar uit vijf kinderen, dus het was 
wel vreemd. Maar zogezegd zo 
gedaan. Met twee auto’s en vijf 
kinderen gingen we op kamp naar 
een boerderijcamping in Zeeland. 
Dat was een leuke tijd.”

De Vendelier is gestart met drie 
lokalen en 38 kinderen en is in een 
kort tijdsbestek enorm gegroeid. Er 
kwam een tweede locatie aan de 
Stepekolk bij. Op het hoogtepunt in 
2011 had de school 850 kinderen, 
29 groepen en bijna 60 personeels-
leden. 

Afscheid met glimlach
Afscheid nemen doet hij met een 

goed én trots gevoel. Anderhalf jaar 
geleden heeft hij zijn carrière-eind-
punt al bepaald en daardoor kon 
hij rustig naar zijn pensioen toe-
werken. “Ik stap de 20ste op met 
een tevreden glimlach”, zegt Huub. 
René van de Ven zal tot de zomer-
vakantie zijn functie waarnemen. 
Wie daarna op deze stoel komt te 
zitten, is nog niet bekend.

Huub is een echt mensen-mens 
en dat zie je terugkomen in het 
karakter van de school. Huub was 
voornamelijk intern gericht en trad 
niet graag op de voorgrond. Hij 
regelde alles voor personeel en 
meewerkende ouders. “Ik vind het 
belangrijk om de mensen bij elkaar 
te houden. Je hebt elkaar nodig en 
dat versterkt elkaar”, aldus Huub. 
Maar nu staat Huub toch even zelf 
op de voorgrond. Hij mag trots zijn 
op wat hij met de Vendelier heeft 
bereikt en hij verdient het om nu 
te gaan genieten van zijn pensioen 
en kleinkinderen. We wensen hem 
heel veel plezier met al zijn vrije tijd 
en we bedanken hem namens vele 
Brandevoorters voor zijn betrok-
kenheid en enthousiasme! Huub 
bedankt! n 

tekst: Marc Dekkers

foto: Rianne van Lierop

Het begin in De Veste
In maart 2018 werd de tweede ves-
tiging geopend als een dependance 
van het filiaal in Lieshout waar 
Koen Schrama in 2011, midden in 
de crisis, was gestart. De locatie in 
Brandevoort was en is nog steeds 
ideaal. Er is ruimte genoeg om bij 
de winkel te komen, het is een wijk 
die nog veel groeipotentieel heeft 
en dichtbij het station. Handig voor 
als je bij aankomst met de trein 
ontdekt dat jouw fiets een lekke 
band heeft.

De bovengenoemde ingrediënten, 
de service en kwaliteit, leidden 
snel tot veel klandizie én tot de 
zoektocht naar een grotere winkel-
ruimte. En laat die er nu zijn om de 
hoek in de Herselsestraat. 

De toekomst in De Veste
Het is de bedoeling begin april de 
vernieuwde vestiging te openen. 
Belangrijke veranderingen zijn dat 
er een werkplaats aanwezig is, 
een uitgebreide winkel met binnen 
fietsen op display, vele accessoires 

en er is een deel van de ruimte 
gereserveerd voor retroracefietsen 
met toebehoren.
Kortom, een goed geoutilleerde 
winkel met werkplaats. Klanten 
kunnen in alle rust de fietsen bekij-
ken onder het genot van een kopje 
koffie en dit alles onder de bezie-
lende leiding van Koen Schrama en 
zijn bekwame medewerkers. 
Voor meer informatie bezoek 
www.triafietsen.nl of bezoek de 
winkel. n 

Tria Fietsen Brandevoort 
gaat verhuizen….de hoek om!

tekst: Mascha van Straaten

Nog maar twee jaar geleden werd de tweede vestiging van Tria Fietsen 
Brandevoort De Veste geopend en nu al uit het jasje gegroeid.
Een businessmodel waar menig ondernemer jaloers op zal zijn. 

       “Ik denk
   nog vaak
    terug aan de
 start van
   ‘mijn’ school.
Toen nog een
   kleine school
      met maar
    een paar
       lokalen.”
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DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

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

VAN 12.00 - 17.00 UURKOOPZONDAG 29 MAART

BEKIJK DE COLLECTIE ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

TREND STYLE CASUAL

GRATIS 
PARKEREN
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De kracht van verbinding
Lopersgroep Brandevoort heeft 
in haar ambitie om Rondje Bran-
devoort verder uit te bouwen, de 
samenwerking met HAC gezocht. 
Bij HAC waren ze direct zeer en-
thousiast om een grootschalig 
hardloop- en wandelevenement 
voor Helmond te organiseren. In 
een paar maanden tijd hebben de 
verenigingen deze samenwerking 
bezegeld met een nieuw evenement: 
de Halve van Helmond. De ervaring 
van beide verenigingen, Lopersgroep 
Brandevoort met de organisatie van 
Rondje Brandevoort en HAC met de 
ervaring van de populaire NightRun, 
legt een stevige basis voor de orga-
nisatie. Het doel is om de ‘Halve van 
Helmond’ in de komende jaren als 
Helmonds evenement bovenregio-
naal op de kaart te zetten. 

Hardlopen en wandelen 
Bij de Halve van Helmond staat, 

de naam zegt het al, de halve 
marathon centraal. Ook zijn er 
hardloopwedstrijden over 10km 
en 5km, is er een bedrijvenloop, 
een scholierenloop, een Kidsrun. 
Wandelaars kunnen deelnemen 
aan een wandeltocht van zeven km 
of vijftien km. Kortom, een groots 
evenement voor jong en oud, voor 
wedstrijdatleten, recreatieve lopers 
en wandelaars. 

Het parcours
De start/finish van het evenement 
vindt jaarlijks wisselend plaats op 
Sportpark Molenven of Sportpark 
Brandevoort. Dit jaar zal de start 
en finish plaatsvinden op Sport-
park Molenven in Stiphout, bij de 
atletiekclub HAC. Het hardloop-
parcours heeft een lengte van tien 
km en loopt door mooie gebieden 
van Helmond zowel qua natuur als 
architectuur. Sportpark Brandevoort 
is onderdeel van het parcours. De 

Kidsrun vindt plaats op de atletiek-
baan van Sportpak Molenven. Voor 
wandelaars wordt een mooie route 
uitgezet door de Stiphoutse bossen

Meer informatie en 
inschrijven
Inschrijven voor het evenement is 
mogelijk via de website 
www.halvevanhelmond.nl. Hier is 
ook meer informatie te vinden over 
het evenement. Niet alleen spor-
ters, ook toeschouwers zijn van 
harte welkom om de lopers aan 
te moedigen tijdens deze dag. Er 
zal gezorgd worden voor entertain-
ment, hapjes en drankjes. Heb je 
zin om mee te helpen op 19 april? 
Laat het ons weten via info@ 
halvevanHelmond.nl n 

Doe mee met 
de Halve van Helmond!

tekst: Halve van Helmond

foto: Vincent Knoops

De lopersgroep Brandevoort in Malta 2019

Brandevoort opgelet, op zondag 19 april vindt de eerste editie plaats van de ‘Halve van Helmond’. 
Een nieuw hardloop- en wandelevenement, georganiseerd door Lopersgroep Brandevoort en de 

Helmondse Atletiekclub HAC. De Halve van Helmond is de grotere ´broer´ van 
het welbekende Rondje Brandevoort. 
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Aanknopingspunten
Ik keek mijn ogen uit. In die tijd was 
er nog veel meer in aanbouw dan 
nu. Ik had mijn auto ergens in een 
straat geparkeerd en dacht de weg 
wel terug te vinden. Maar nee, toen 
ik naar huis wilde gaan waren alle 
aanknopingspunten niet meer te 
vinden. Uiteindelijk naar de politie, 
met de vraag mij te helpen mijn 
auto te vinden. Ik stapte bij hen in 
de auto, maar …. zij kwamen er ook 
niet uit en besloten terug te rijden 
naar het beginpunt, vanaf afslag 
Mierlo. Wat een stress, ik schaam-
de me dood. Maar na een half uur 

rondrijden, jawel, ging bij mij het 
licht weer branden en daar stond 
mijn auto trouw op mij te wachten. 
Ik heb de politie hartelijk bedankt 
en gezegd: Als je 70 bent, begint 
deze ellende, onthoud dat maar!”

Via de bridgeclub
Niks is toeval. Een vriendin van 
mij ging in het ‘t BrandPunt brid-
gen en zei:” Waarom doe je dat 
ook niet?” Van het een kwam het 
ander. Iemand van de bridgeclub 
zei: ”Kom naast ons wonen, dat 
komt vrij“. Ik dacht al snel, de 
politie is aardig, de mensen zijn 

aardig, ik zie het hier wel zitten. 
Om een lang verhaal kort te ma-
ken, nadat drie jaar mijn huis te 
koop had gestaan en uiteindelijk 
verkocht werd, kwam dan toch de 
dag dat ik hier in Brandevoort te-
recht kwam. Wat een verademing, 
buren die meteen hun apparte-
ment lieten zien, een hartelijk wel-
kom. In Geldrop had ik niet zulke 
buren, dat was verplicht afstand 
houden, dat moest wel, gezien 
hun gedrag.

Jeu de boules
Goed ik bridgete hier dus, maar na 

Waarom zou ik als senior niet naar Brandevoort verhuizen?
Het is alweer tien jaar geleden dat ik hier over de markt liep waar het feest van Dickensnight volop 
bezig was. Waarom zou ik hier niet gaan wonen? Mijn huis in Geldrop stond te koop en ik wilde in 

Helmond gaan wonen. Toen kreeg ik dus de tip: “Waarom niet naar Brandevoort?”

Iedere dag genieten 
in Brandevoort
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tekst: Fien de Vries

foto: Rianne van Lierop

enige tijd werd mij gevraagd of ik bij 
de jeu-de-boulesclub wilde komen. 
Ik heb tot mijn 75ste allerlei werk 
gedaan en daarna ben ik echt met 
pensioen gegaan. Ik werd lekker lui. 
En boulen, och waarom niet, ook 
daar heb ik geen spijt van. Ook is er 
een gymclub, want wat is hier niet. 
Neem ons prachtige sportpark met 
z’n vele clubs.

Aquajoggen
Inmiddels zit ik bij aquajoggen in 
Helmond, loop ik met een groepje 
iedere week en ben sinds kort bij 
de rikclub. Zolang ik hier woon, 
roep ik: “Hier ga ik nooit meer 
weg!” En dat hoor ik veel mensen 
zeggen, er heerst hier grote tevre-
denheid onder de mensen. En wat 
een vrijwilligers hebben wij. Kijk 
naar ’t BrandPunt, wat daar alle-
maal te doen is! Ook de kinderen, 
klein en groot, worden niet verge-
ten, echt geweldig!

Ecozone
Ik ben nogal van de sport en die 
ecozone is werkelijk een unicum, de 
prachtige natuur waar je door heen 
loopt, de eenden, vogels. Regel-
matig maak ik ook een wandeling 
met mijn Nordic stokken door dit 
fraaie gebied. Heb daar wat foto’s 
gemaakt en opgestuurd naar mijn 

vrienden om toch een beetje op te 
scheppen zo van: ”Hebben jullie 
lekker niet hè!” De Brandevoorter 
Courant vond het goed dat ik een 
stukje schreef als senior in Bran-
devoort. Bij deze dus. Ik weet één 
ding, niemand hoeft zich hier te 
vervelen. Ik woon wel alleen, maar 
hier in Brandevoort voel je je nooit 
echt alleen.

Tenslotte, een tip
Hoe kun je meer bewegen in 
Brandevoort? Met Dick van Beuze-
kom, fysiotherapeut van Gezond-
heidscentrum Brandevoort in De 
Veste, kun je iedere donderdag van 
13.00 u tot 14.00 in Brandevoort 
een rondje lopen en daarna koffie 
drinken. Het is vooral voor diabe-
tes- en hartpatiënten, maar ande-
ren mogen ook mee lopen. n 

“Zolang ik
     hier woon,
  roep ik:
       Hier ga ik
nooit meer 
       weg!”
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Voor gewoon
fi jn wonen

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

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

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

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

Wij hebben ook behandelervaring met patiënten met orthodontische apparatuur, 

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

U kunt zonder doorverwijzing een afspraak maken.

Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn gespecialiseerd in 

en het behandelen van:

• Gevoelige tanden

• Terugtrekkend tandvlees

• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande 

   tanden en kiezen)

• Sealen (kinderen)

• Bloedend tandvlees

• Halitose (slechte adem)

• Fluoride behandeling

• Preventieve mondzorg

• Screening

• Voorlichting geven
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Wilt u De Veste van Brandevoort beter leren kennen, de 
groep ‘Rondleidingen’ verzorgt graag een wandeling voor 
u en anderen met een lokale gids.

Waar precies?
Brandevoort is een bijzondere wijk met de uitstraling van 
een pittoresk Brabants dorpje. De wijk is ontworpen door 
de architecten Rob Krier en Christophe Kohl in opdracht 
van de gemeente Helmond. In februari 2015 ontvin-
gen zij hiervoor in Londen een internationale prijs. Alle 
aanleiding dus om geïnteresseerden hierin verder in te 
wijden via een rondleiding.

Deze rondleiding gaat door De Veste, het hart van 
Brandevoort. Wij gaan naar de randen van De Veste met 
uitzicht op de ecozone en de zogenaamde “Buitens”. Dit 
zijn de ruimer opgezette onderdelen van de wijk, ieder 
met een eigen bouwkundig karakter.

Hoe ziet de rondleiding eruit?
Aantal deelnemers: minimaal acht maximaal vijtien per 

groep. Bij grotere aantallen maken we meerdere groepen.
Duur van de rondleiding: 1 tot 1,5 uur
De standaardprijs per deelnemer: € 7,00 inclusief koffie/
thee en gebak.

Tegen meerbetaling passen wij het menu aan:
• Soep met stokbrood en kruidenboter
• Soep met tosti (Turks brood) ham/kaas
• BrandPunt hapje
• Drie soorten lunches.

U kunt deze rondleiding boeken bij VVV Helmond, 
Watermolenwal 11, 5701 RV  Helmond. Telefoon 0492-
52222 of via mevrouw Corrie Clemens 06 - 47470568. n 

Rondleidingen
in De Veste

tekst: Marga Dobma

foto: Vincent Knoops
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Jochem Otten, directeur van Het 
Speelhuis en De Cacaofabriek 
beaamt deze ontwikkeling. ‘Deze 
uitspraak geldt eigenlijk ook voor 
de culturele organisaties in de 
stad. Vijf jaar geleden moest De 
Cacaofabriek nog compleet op 
de kaart worden gezet. Vanuit de 
diverse disciplines moesten we 
elkaar, en eigenlijk ook onszelf 
als nieuwe organisatie, nog leren 
kennen. Tegelijkertijd traden we 
al naar buiten met programma’s 
op gebied van film, muziek en 
beeldende kunst. Vandaag de 
dag weten we beter wie wij zijn, 
wat we stad en regio te bieden 
hebben én waar ons publiek zin 
in heeft.’ 

De Cacaofabriek, je kunt er naar 
een concert, film of expositie 
gaan. ‘Maar juist wat er omheen 
gebeurt is wat ons als mens 
bindt en beweegt,’ vertelt Jochem 
Otten. ‘Het gesprek of ‘maat-
schappelijk debat’ wordt steeds 
belangrijker.’ De afzonderlijke 
disciplines – film, pop, expo en 
events – sturen daar ook steeds 
vaker op aan. Al een paar keer 
per jaar versmelten de creatieve 
terreinen in een thematisch 
programma (zoals GUM en Alles 
Moet Anders). En wellicht dat er 
in de toekomst zelfs een soort 
‘forum’ als nieuwe programmalijn 
kan ontstaan.

Dromen, durven en tegelij-
kertijd blijven doen
“Natuurlijk dromen we over wat er 
allemaal nog meer kan en zetten 
we zo nu en dan een stap waar 
we eigenlijk nog niet klaar voor 
zijn, als stad of als organisatie. 
Maar dat zie ik juist als onze taak 
in het culturele veld,” vertelt Otten. 
“Daarnaast is het belangrijk dat 
we elke dag blijven doen waar we 
goed in zijn, wat gewoon al werkt.” 
De directeur wijst op het poppo-
dium, waar zowel grote namen als 
Richard Barbieri en Steve Jansen 
en nationale helden als Barry Hay, 
Jett Rebel en Roxeanne Hazes 
graag staan. En dan het filmhuis, 
waar dagelijks tien tot vijftien films 

Ruimte, verbinding 
en verbeeldingskracht

Met deze trefwoorden uit de titel typeert de cultuur in de Cacaofabriek zich het komende 
jaar 2020. Het Eindhovens Dagblad schreef eerder dit seizoen ‘Helmond groeit! 

Niet alleen in aantallen inwoners, maar ook in flair en zelfbewustzijn.’ 
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draaien. Behalve artistieke pareltjes 
en documentaires met een maat-
schappelijk thema, worden ook de 
grote filmtitels en livestreams van 
exclusieve concerten vertoond. 
“Dat lijkt inmiddels logisch, maar 
het is een verworvenheid om die 
titels te mogen vertonen. Dit type 
programma ging vijf jaar geleden 
aan onze neus voorbij,” licht Wim 
Strijbosch (programmeur pop en 
film) toe. Zo’n zelfde effect treedt 
inmiddels ook op in de expo, waar 
de indrukwekkende World Press 
Photo Exhibition vijf jaar geleden 
nog ondenkbaar was geweest, 
vanwege de naam die je als locatie 
moet hebben opgebouwd om de 
expositie te mogen ontvangen. ”Het 

is één van de voorbeelden. World 
Press Photo is een journalistieke 
tentoonstelling, maar veel vaker 
vertonen we natuurlijk beeldende 
kunst, zoals de komende maand 
in ‘Tussenhuids’, een expositie met 
schilderijen en ruimtelijke instal-
laties van zes kunstenaars uit Ne-
derland en België,” aldus Julienne 
Tullemans (programmeur expo). 

Hip and happening als 
hoogst haalbare?
Niet wat betreft de ambitieuze 
Otten. “Het is fijn als het bruist in 
huis, dat zeker. Een cultuurhuis 
komt ten slotte door de mensen 
pas écht tot leven. En het gaat er 
mij om dat wij als culturele sector 

van Helmond de context creëren 
om een ervaring op te kunnen 
doen die het alledaagse overstijgt. 
Ik geloof dat inspiratievolle mo-
menten bijdragen tot vooruitgang 
voor mensen en de stad als geheel. 
Creativiteit schept namelijk nieuwe 
ruimte. Ruimte in het hoofd, maar 
ook maatschappelijke ‘tussen-
ruimte’ voor een goed gesprek of 
mooie ontmoeting. Verbinding en 
verbeeldingskracht zorgen ervoor 
dat we samen verder komen en 
kunnen blijven groeien als stad,” 
aldus Jochem Otten. n 

tekst: Meggy Althuizen

foto: Vincent Knoops
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Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Waarom in de wacht 
staan bij een callcenter, 
als wij om de hoek zitten?

Wij zijn graag je persoonlijke fi nanciële 
dienstverlener. Ook zonder afspraak!

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

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL 

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

Kiezen en proeven
van heerlijke gerechten

in een sfeervolle,
vernieuwde ambiance.

Eerlijk en puur genieten!

R E S T A U R A N T

b

Geniet  bij Pezzaz 2.0
van het  Proeverij menu!

KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

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

WOUT VAN VLERKEN
VAATWASSER STUK?
BEL ONZE TECHNISCHE DIENST.

MOOI VOOR ELKAAR

Quooker Flex met Quooker CUBE:
De kraan die alles kan

Met de Quooker CUBE in combinatie met een Quooker 
Flex haalt u een alleskunner in huis. Dankzij de flexibele 
uittrekslang bereikt u iedere plek in uw wasbak. Met 
de nieuwe Quooker CUBE heeft u naast kokend, warm 
en koud water nu ook gefilterd koud water en bruisend 
water. Een multifunctionele kraan die ervoor zorgt dat u 
van alle gemakken voorzien bent.

GRATIS MONTAGE
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Een jaar lang feest bij Scouting 
Brandevoort
Dit jaar bestaat de speltak Welpen 
100 jaar. Een grote mijlpaal die 
bij alle scouting-verenigingen in 
Nederland groots wordt gevierd. 
Binnen Scouting Brandevoort wordt 
elke maand op een ludieke manier 
stilgestaan bij het 100-jarig bestaan 
van de Welpen. 
Het jubileumjaar begon al goed: op 
15 januari bakte Koningin Máxima, 
de beschermvrouwe van Scouting 
Nederland, in Noordwijkerhout 
samen met Welpen vanuit heel 
Nederland cupcakes. Uiteraard 
was Scouting Brandevoort hierbij 
aanwezig.
Karijn de Koning, spelleidster van 
de Welpen: “Het hele jaar door 
worden leuke evenementen ge-
pland, waaronder de internationale 
Jamboree in augustus. In oktober 
volgt een bijzonder evenement.” 
Méér daarover verklappen we 
begin oktober in de Brandevoorter 
Courant!

Een stukje geschiedenis…
We gaan naar het jaar 1907 in 
Brownsea Island (Engeland). Lord 
Baden-Powell organiseerde het 
eerste zomerkamp voor jongens. 

Het doel van het kamp was dat hij 
de jongens kon helpen in hun per-
soonlijke ontwikkeling. Daarmee 
was het begin van de Scouting 
gemaakt. De Scout ideeën ver-
spreidden zich over de rest van de 
wereld. Drie jaar later, in 1910, wer-
den de eerste padvindersgroepen 
voor jongens in Nederland opge-
richt. Tien jaar later (in 1920) werd 
de speltak Welpen opgericht en 
konden zowel jongens als meisjes 
tussen de 7 en 11 jaar meedoen. 

Scouting Brandevoort
De Welpen komen op vrijdagavond 
en zaterdagochtend bij elkaar. 
Volgens Karijn voelt Scouting 
Brandevoort als familie; de scou-
tingleiding bestaat grotendeels uit 
ouders van de kinderen en en-
thousiaste vrijwilligers. Daarnaast 
helpt de jeugd vanuit de andere 
speltakken mee aan het bedenken 
van nieuwe, leuke activiteiten. 
Karijn: “De kracht van de Scouting 
is dat ieder kind mag en kan zijn 
wie hij/zij is en zich niet anders 
hoeft te gedragen.” Binnen de 
Scouting leer je elkaar helpen en 
met elkaar te bouwen, letterlijk 
en figuurlijk. Ook worden sociaal-
emotionele vaardigheden ontwik-

keld en gestimuleerd. Dit gebeurt 
via de verschillende leerlijnen. 
Voor de welpen zijn die geïnspi-
reerd op de dieren van de jungle. 
Elk dier staat voor een nieuw 
thema en nieuwe vaardig-
heden, zoals bijvoorbeeld omgaan 
met een zakmes of een vuurtje 
bouwen. Dit jubileumjaar staat 
Dahinda, een gele brulkikker met 
blauwe wangen, centraal. Dahinda 
is speciaal voor het jubileumjaar 
toegevoegd. Wist je dat deze kikker 
in het echt bestaat? Hij is onlangs 
in het regenwoud ontdekt. 
Bij elke volle en halve maan komt 
er een nieuwe verhaallijn uit. Wil 
je weten welke verhalen er worden 
verteld? Beluister dan de podcasts 
op: www.100jaarwelpen.scouting.
nl. Hier vind je ook meer informa-
tie over het 100-jarig bestaan van 
de Welpen. 

Of wil je misschien helpen als 
vrijwilliger? Kijk dan op: 
www.scoutingbrandevoort.nl. n 

Welpen bestaan 100 jaar

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian

foto: Rianne van Lierop



62

Vanaf 1 april 2020 - Sport-
park Brandevoort geheel 
rookvrij!
Samen op weg naar een rookvrije 
generatie. Roken in combinatie 
met sporten en bewegen gaan 
niet samen. Vanaf 1 april 2020 is 
Sportpark Brandevoort rookvrij. Dit 
betekent dat er nergens meer op 
het Sportpark gerookt mag worden 
en de speciale buiten rookruimte 
gaat verdwijnen. De overheid voert 
dit niet-rokenbeleid in om te voor-
komen dat jongeren beginnen met 
roken, mensen te helpen die willen 
stoppen met roken en meerokers 
te beschermen tegen de tabaks-
rook. Sportpark Brandevoort én de 
actieve verenigingen leveren graag 
hun bijdrage aan een rookvrije 
generatie.

Kleine verbouwing Sporthuis
Er zijn een paar aanpassingen ge-

daan in het Sporthuis op Sportpark 
Brandevoort. Met deze aanpassin-
gen kunnen de ruimtes nog beter 
gebruikt worden. 
In de Matchroom is raamvitrage 
gehangen zodat deze ruimte ook 
gebruikt kan worden als oefenruim-
te of voor groepslessen zoals de 
yogalessen die binnenkort starten.
In de Skybox is een scheidings-
wand geplaatst. Daardoor is op de 
bovenste verdieping een mooie 
oefenruimte en aan de linkerzijde 
een behandelkamer voor fysiothe-
rapie gecreëerd.

Fysiotherapie op Sportpark 
Brandevoort. 
Sinds afgelopen zomer is er een 
Fysiotherapeut gevestigd op Sport-
park Brandevoort. Fysiotherapie 
de Jong biedt fysiotherapeutische 
zorg voor inwoners van Brande-
voort en omgeving. Verder in deze 

Courant wordt deze praktijk dieper 
uitgelicht.

Nu ook yogalessen
De Yogastudio is in maart gestart 
met yogalessen op Sportpark Bran-
devoort op maandag- en donder-
dagavond! Wil jij yogalessen volgen 
of meer weten? Meld je dan aan 
voor een gratis proefl es of kijk op 
de website (www.deyogastudio.nl) 
van De yogastudio voor het com-
plete lesaanbod. 

Geen Wijksportdag in 2020
Diverse oproepen voor organisatie-
talent voor de Wijksportdag hebben 
helaas geen aanmeldingen opgele-
verd. Dat betekent dat in 2020 geen 
Wijksportdag wordt gehouden. Vind je 
dit (net als wij) erg jammer, dan kun 
je je aanmelden om de Wijksportdag 
in 2021 te organiseren via
inschrijvingen@sportparkbrandevoort.nl
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Nieuws van
Sportpark Brandevoort

tekst: Suzan Beks

foto: Vincent Knoops

De lente staat alweer voor de deur. Tijd om te genieten van warmer weer en heerlijk buiten 
(of binnen) te sporten op Sportpark Brandevoort. In dit artikel brengen we je op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen op ons eigen sportpark.

Twee nieuwe gezichten op 
Sportpark Brandevoort
We hebben twee nieuwe gezichten 
op Sportpark Brandevoort. Ylva
Eringaard is 1 februari 2020 begon-
nen als horecamedewerkster. Ze is 
een horecavrouw in hart en nieren. 
Zij is de directe collega van William 
Kuijpers, de beheerder van Sport-
park Brandevoort. Met de komst 
van Ylva kan William zich meer 
gaan richten op zijn beheerdersta-
ken en is Ylva verantwoordelijk voor 
de horeca binnen het Sportpark. 
Willem Smolders is een nieuwe vrij-
williger op Sportpark Brandevoort. 
Willem gaat zich in eerste instantie 
vooral bezighouden met toezicht en 
handhaving en wie weet tref je hem 
straks ook achter de bar aan. 

Ben jij ons nieuwe bestuurslid?
Zoals je hierboven hebt kunnen le-
zen is Sportpark Brandevoort volop 

in ontwikkeling. Haar ambitie reikt 
echter verder dan dit. Om deze am-
bitie te kunnen realiseren, is men 
op zoek naar een bestuurslid die 
graag initiatief neemt, buiten kaders 
denkt en een groot verantwoorde-
lijkheidsgevoel heeft.
Het bestuur houdt zich belangeloos 
bezig met het beleid en de sturing 
van het Sportpark. De uitvoering 
van de dagelijkse werkzaamheden 
wordt gedaan door professionals 
en een heel team aan vrijwilligers. 
Daarom hoeft het bestuur niet 
iedere dag op het Sportpark aan-
wezig te zijn. Als bestuurslid draag 
je bij aan een bruisend Sportpark 
dat het middelpunt is van spor-
tend Brandevoort. Het Sportpark is 
een dynamische omgeving waar je 
direct of indirect met veel partijen 
te maken hebt. Zo zijn daar onze 
gebruikers (de verenigingen die bij 
ons sporten), de gemeente, natuur-

lijk de sporters die we graag een 
prettige en veilige omgeving bieden 
om hun sport goed te kunnen uit-
oefenen en hun supporters.

Heb je reeds bestuurlijke ervaring, 
ben je bekend in of met
Brandevoort en draag je sport in 
de breedste zin een warm hart toe? 
Dan zijn we op zoek naar jou!

Past dit bij je of heb je nog vragen, 
dan komen we graag in contact 
met je. Stuur een kort mailtje met 
je contactgegevens naar
frank@sportparkbrandevoort.nl en 
wij nemen contact met je op om 
nader kennis te maken. n 



6 4

0 0 0 0 0 0
KW-H

€? ?
+

-

€

Informatiepagina maart 2020

www.allelichtenopgroen.nl @allelichtenopgroen

info@allelichtenopgroen.nl @allelichtenopgroen

Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot en meer 
ruimte voor kwalitatief groen en water; dat zijn de ambities 
in Helmond waarvoor alle lichten op groen gaan! Blijf op de 
hoogte van wat er in de stad allemaal gebeurt, wat je zelf 
kunt doen én welke hulp je kunt krijgen. 

Meer dan 130.000 Brabanders deden de zonnescan. 
Zij weten of hun huis geschikt is voor zonnepanelen, 
wat ongeveer de kosten zijn én wat het oplevert. 

Wil jij dit ook weten voor jouw woning? 
De site www.zonnescanbrabant.nl geeft voor ieder
gebouw in Brabant inzicht in de kansen voor zonnepanelen. Aan de 
hand van satellietbeelden en 3Dmodellen wordt de geschiktheid van 
het dak duidelijk. Daarnaast krijg je een schatting van de opbrengst en 
de investeringskosten. De scan is recent vernieuwd met de nieuwste 
kaarten en de meest actuele informatie over de installatiekosten en de 
opbrengsten. 

Doe ook de zonne(energie)scan voor je woning 

Informatieavonden over Energiezuinig 
wonen

Bij het Energiehuis Helmond kun je terecht voor onafhankelijk 
advies over energiebesparende maatregelen in of aan je woning. 
De experts van het Energiehuis organiseren ook regelmatig 
informatiebijeenkomsten. 

In april ziet het programma er als volgt uit:  
Donderdag 2 april  Zonnepanelen 
Woensdag 15 april  Energiecafé: waterstof als energiedrager 
Maandag 20 april  Informatie-avond i.s.m. de gemeente 

Helmond

De informatiebijeenkomsten vinden plaatsen in het Energiehuis 
(Torenstraat 3-5) en beginnen om 19.30 uur. 
De toegang is gratis. 

Meer info en aanmelding: 
www.energiehuishelmond.nl/agenda

Insecten zijn nuttige beestjes die helpen in tuinen en groene gebieden. 
Ze bestuiven bloemen en zorgen voor een ecologisch evenwicht door 
schadelijke insecten te bestrijden. Het ingrijpen van de mens heeft het 
evenwicht tussen nuttige en schadelijke insecten echter verstoord. 
Dit leidt steeds vaker tot erg vervelende insectenplagen, denk maar 
aan de eikenprocessierups. Insectenhotels helpen nuttige beestjes 
bij het schuilen voor slecht weer, ruimte voor het leggen van eitjes 
en een plekje om te overwinteren. Je kunt heel eenvoudig zelf een 
insectenhotel maken en daarmee de biodiversiteit in Helmond een 
steuntje in de rug geven. 

Check de stap-voor-stap instructie via: 
www.allelichtenopgroen.nl/insectenhotel

Bouw zelf een insectenhotel  

Wil je op basis van deze indicatie voor jouw woning meer weten 
over zonnepanelen? Dan kun je  voor een onafhankelijk advies bij het 
Energiehuis Helmond terecht. 

Duurzaamheidslening
Goed om te weten dat je de aanleg van zonnepanelen kunt financieren 
met de Duurzaamheidslening van gemeente Helmond. Deze 
lening tegen een scherp rentetarief, geldt voor energiebesparende 
maatregelen aan je woning. 

Zie voor meer informatie: 
www.allelichtenopgroen.nl/subsidiemogelijkheden

Gebruik voor je verlichting in huis 
een tijdsschakelaar of afstands-
bediening. Hiermee voorkom je 
dat lampen in huis onnodig en te 
lang aan staan. Bovendien is het 
met een afstandsbediening veel 
gemakkelijker om je lampen uit
te zetten. Vergeet uiteraard ook 
niet dat LED lampen de meest 
zuinige verlichtingsbronnen zijn! 

Energiebesparingstip

Brandevoorder Courant maart 2020.indd   1 2-3-2020   14:16:02
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Aan de Besselhoeve woont de 
familie de Jong: Raymond, Mirjam 
en hun twee kinderen Niels en Tijn. 
Een sportief en leuk gezin maar 
de aanleiding om met de heer des 
huizes te gaan praten is dat hij sinds 
augustus 2019 actief is als de club-
fysiotherapeut van SV Brandevoort 
en er daarom sinds die tijd ook een 
ruimte huurt. SV Brandevoort heeft 
daar destijds lang over nagedacht 
en was uiteindelijk van mening 
dat de visie van Raymond perfect 
aansloot bij de ambities van onze 
voetbalvereniging. Heel grof gezegd 
komt het er op neer dat hij niet al-
leen blessures wil behandelen, maar 
de voetballers ook wil coachen / 
begeleiden om op die manier juist te 
proberen blessures te voorkomen.

Reden genoeg om deze Raymond, 
die met alle 800 leden van de 
voetbalvereniging in aanraking kan 
komen, eens aan u voor te stellen.
Hij werd op 30 april 1975, toen dat 
dus nog gewoon Koninginnedag 
was, geboren in Utrecht, maar in 
1978 verhuisde hij naar Brabant. Hij 
volgde het CIOS in Sittard en ging 
daarna fysiotherapie en sportfy-
siotherapie studeren in Eindhoven. 
In 2005 is hij aan het werk gegaan 

bij Willem II in Tilburg. Als fysio-
therapeut was hij er samen met 
de verzorger en de clubarts verant-
woordelijk voor dat de spelers van 
het eerste en tweede elftal van deze 
club wekelijks fi t aan de wedstijden 
konden beginnen. Hij heeft daar 
zes zéér intensieve jaren fulltime 
gewerkt, want bij een professionele 
club als Willem II wordt er van uitge-
gaan dat je 24/7 voor ze klaar staat. 

Vanaf 2011 was het tijd voor een 
nieuwe stap en werd Willem II part-
time. De reden was de overname 
van een bestaande fysiotherapie-
praktijk aan de Tonnaerstraat in 
Eindhoven. Zoals het op de website 
geformuleerd wordt, biedt Raymond 
hier samen met inmiddels acht col-
lega’s een totaalpakket aan: door 
het bieden van fysiotherapie, fysio-
fi tness, preventie en voorlichting 
kan de kwaliteit van werk en leven 
verbeterd worden. Er kwam al snel 
nog een vestiging bij in Eindhoven, 
in het Medisch Centrum Boschdijk 
en sinds augustus 2019 dus ook op 
Sportpark Brandevoort. Want zoveel 
is wel zeker, Raymond wil op het 
Sportpark niet alleen maar de voet-
ballers van SV Brandevoort behan-
delen. Ook de sporters van andere 

verenigingen op het Sportpark zijn er 
welkom, maar zéker ook alle andere 
inwoners van Brandevoort.  Rond 
de periode dat deze Brandevoorter 
Courant op uw deurmat valt, betrekt 
Raymond ook een grotere ruimte 
op het Sportpark en zal hij er vaker 
aanwezig zijn dan de vier dagdelen 
waarop hij er nu nog is. En waar hij 
nu in principe alle werkzaamheden 
nog zélf verricht, zal het er meer en 
meer naar toe gaan dat ook andere 
collega’s er komen te werken. 

Het is dus de bedoeling dat ieder-
een in Brandevoort op het Sportpark 
terecht kan voor behandelingen 
fysiotherapie, maar ook net als 
de voetbalclub voor preventieve 
behandelingen. Verder zal Raymond 
informatieavonden gaan organi-
seren. Denk daarbij aan thema’s 
als bewegen, diabetes, artrose en 
leefstijl. Op deze manier hoopt 
Raymond zijn steentje te kunnen 
gaan bijdragen aan het stimuleren 
van de gezondheid in onze wijk.

Voor meer informatie zie 
www.fysiotherapiedejong.nl n

Sportfysiotherapie en meer
Raymond de Jong

tekst: Jaap Taal

foto: Vincent Knoops 
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De vereniging
We praten hier over een grote ver-
eniging met maar liefst 1.000 leden. 
Daarvan komen er ongeveer 35 
uit Brandevoort. Daarnaast zijn er 
regelmatig mensen uit Brandevoort 
op de baan te vinden die geen lid 
zijn.

De Gulbergen is in veel opzichten 
een bijzondere golfbaan. Om te 
beginnen is het postadres aan de 
Heiderschoor dan wel in Mierlo, 
maar ligt de baan deels in
Nuenen en deels in Geldrop-
Mierlo. Verder is het terrein, een 
vroegere vuilstortplaats, bepaald 
niet vlak te noemen. Niet voor niets 
heet het gebied ook ‘het dak van 
Brabant’. Bij héél heldere dagen 
kun je vanaf het hoogste punt van 
de golfbaan zelfs het Provinciehuis 
in Den Bosch zien. Op het hoogst 
gelegen deel van de golfbaan zijn 

meerdere holes gesitueerd. Je 
waant je helemaal in het buiten-
land als je hier loopt. Bij een van 
de holes is het de bedoeling dat je 
de golfbal meer dan 50 meter naar 
beneden slaat. Echt spectaculair. 
Het lopen van deze baan is op zich 
al een sportieve prestatie!

De baan bestaat uit drie lussen: de 
Sprookjesbaan en Libellenbaan, 
die samen de 18 holes golfbaan 
vormen, en de Old Course met 9 
holes. De laatste zie je als je op 
de weg tussen de golfbaan en de 
spoorlijn rijdt. 

Michaël Munnich, zelf Brande-
voorter, vindt De Gulbergen als 
golfbaan ideaal voor de Bran-
devoorters. Hij somt moeiteloos 
een aantal pluspunten op: “Het is 
vanuit Brandevoort vlákbij, zeker op 
de fiets. We hebben verschillende 

soorten flexibele lidmaatschappen 
waarmee je alle kanten op kunt, er 
heerst binnen de club een echte 
gemoedelijke Brabantse sfeer en 
we hebben een super leuk res-
taurant met geweldige lunch- en 
dinerfaciliteiten op een unieke 
locatie. Wij noemen het de gezellig-
ste huiskamer van Brabant! En ook 
als niet-lid ben je van harte welkom 
om hier te komen of leren golfen. 
Overigens zijn natuurlijk ook andere 
bezoekers van dit gebied, zoals 
fietsers en wandelaars van harte 
welkom in onze huiskamer”. 

Robine is manager van de beheers-
organisatie, een BV die eigenaar is 
van het terrein en de gebouwen die 
erop staan. Ook is ze verantwoorde-
lijk voor het restaurant waarvan de 
exploitatie verpacht is. De BV heeft 
ongeveer 15 mensen in dienst om 
alle werkzaamheden uit te voeren, 

Golfclub De Gulbergen

Op een figuurlijke steenworp van Brandevoort wonen een heleboel dieren in het Dierenrijk. 
Wie ’s avonds laat door de wijk loopt, kan regelmatig de leeuwen horen brullen en soms de 

wolven horen huilen. Maar náást het Dierenrijk is een bijzondere golfbaan, De Gulbergen, 
gevestigd. We gingen er praten met manager Robine van Gerwen van Gulbergen BV 

en Michaël Munnich, die voorzitter is van Golfclub De Gulbergen.
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waarvan uiteraard het onderhoud 
van de banen van het allerhoogste 
belang is. Geen grassprietje mag 
ook maar een millimeter te lang 
zijn! En er worden continu verbete-
ringen aangebracht zodat de baan 
steeds weer uitdagend is en blijft 
voor de golfers en het hele jaar 
door goed bespeelbaar is. 

Activiteiten
Om alles organisatorisch in goede 
banen te leiden zijn er een aantal 
caddymasters, die iedereen op een 
persoonlijke manier ontvangen 
en zo nodig wegwijs maken, en 
een aantal marshalls. Dat klinkt 
misschien wat streng, maar in de 
praktijk fungeren zij als een soort 
gastheer op de baan. Ze begeleiden 
golfers op de baan, en hebben tot 
taak het spel naar ieders genoegen 
te laten verlopen. 
De vereniging zelf organiseert 
wedstrijden, de interne competitie, 
de zomercompetitie, evenementen 
en coördineert de deelname aan 
de door de NGF (Nederlandse Golf 
Federatie) georganiseerde competi-
ties tussen de verenigingen onder-
ling. Het lidmaatschap bij de
Gulbergen maakt het ook mogelijk 
om bij bepaalde andere verenigin-
gen in de omgeving te gaan golfen, 
zodat een speler ook afwisseling 
heeft in de banen die hij/zij speelt. 

Lidmaatschap
De Gulbergen heeft de afgelo-
pen tijd goed nagedacht over de 

lidmaatschapsvormen die men aan 
wil bieden. Michaël: “Voorheen 
hadden we een lidmaatschapssys-
teem waarbij iedereen tegen een 
vast bedrag de mogelijkheid kreeg 
om onbeperkt te golfen op ons 
terrein. Maar we zagen dat ‘onbe-
perkt’ en daardoor vrij duur, voor 
veel mensen een drempel was. 
Mensen met opgroeiende kinderen 
of een fulltime baan hebben nu 
eenmaal niet de tijd of het budget 
om ‘onbeperkt’ bij ons te komen 
golfen.” En dus zijn er vanaf dit jaar 
ook flexibele lidmaatschapsvormen 
waarbij je bijvoorbeeld kunt kiezen 
voor een abonnement waarbij je 
twee dagen per week voor een 
aantrekkelijk tarief kunt golfen. 
Maar ook zijn er lidmaatschaps-
vormen die interessant zijn voor de 
golfer die beperkt de tijd heeft. Zo 
kan men kiezen voor een lidmaat-
schap waarbij men het hele jaar 
door onbeperkt in de zogenaamde 
daluren kan golfen. Maar ook kan 
men voor dit bedrag ervoor kiezen 
om 36 keer negen holes te spelen 
op elk moment van de dag. Verder 
zijn er speciale jeugdtarieven (tot 
en met 30 jaar). Dus al met al zijn 
er meer dan genoeg mogelijkheden 
voor eenieder om een lidmaat-
schap te kiezen wat bij hem of haar 
past. En om mensen in aanraking 
te laten komen met deze sport 
worden ook nog eens gratis ken-
nismakingslessen aangeboden, of 
kun je een lespakket boeken voor 
18 uur les. 

What’s in it for Brandevoort?
De Gulbergen is in de ogen van
Robine en Michaël dé thuisbaan 
voor alle Brandevoorters. Je bent 
er met de fiets sneller dan met de 
auto en je kunt je golfspullen netjes 
en veilig in een speciale individuele 
locker opbergen. Denk eens aan de 
voordelen die dát biedt als je naar 
huis gaat, na een paar glaasjes 
après-golf-wijn? 

Robine onderzoekt op dit moment 
de mogelijkheden om ergens in 
2020 een ‘Brandevoort open’ te or-
ganiseren, om op die manier onze 
wijk nog beter kennis te kunnen 
laten maken met de sport in het 
algemeen en deze vereniging in het 
bijzonder. Daarvoor is zelfs al een 
datum geprikt: 26 september 2020. 
Meer informatie erover volgt in de 
volgende Brandevoorter Courant.

Op de website 
www.golfdegulbergen.nl staat de 
volledige informatie over de club, 
over de banen, plattegronden van 
elke hole, lidmaatschapstarieven, 
gratis kennismakingslessen en nog 
heel veel meer. n 

tekst: Jaap Taal

foto: Golfclub De Gulbergen
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DéDé Dance danst om geld in te 
zamelen voor het goede doel! Dit 
alles in aanloop naar D-Mission, 
die geheel in het teken van Stich-
ting Leergeld georganiseerd wordt 
op 5 juli 2020 in het Indoor Sport-
centrum in Eindhoven.

DéDé Dance heeft alle afdelingen 
van de dansschool gevraagd om 
op creatieve wijze geld in te zame-
len, zodat op 5 juli een zo groot 
mogelijke cheque overhandigd kan 
worden aan Stichting Leergeld. Lisa 
van Lierop, docente van DéDé in 
Brandevoort, kwam op het idee om 
met haar Brandevoortse collega’s 

een show te organiseren en de op-
brengst in zijn geheel te doneren.

“Stichting Leergeld zet zich in voor 
kinderen van vier tot achttien jaar 
die door financiële moeilijkheden 
niet kunnen sporten. Zij nemen 
de rekening van de sportvereni-
ging over, zodat de kinderen toch 
mee kunnen doen. Als docente in 
het primair onderwijs vind ik het 
natuurlijk erg belangrijk dat alle 
kinderen kunnen sporten. Daarom 
draag ik graag mijn steentje bij om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor Stichting Leergeld. 
’t BrandPunt stelt hun pand gratis 

ter beschikking, wij werken allemaal 
als vrijwilligers aan dit project, al-
lemaal om een zo groot mogelijk 
bedrag te kunnen doneren.” aldus 
Lisa van Lierop.

Alle Brandevoortse leerlingen mo-
gen op negentien april twee maal 
optreden voor een uitverkochte 
zaal. Een herinnering om nooit te 
vergeten. En daarbij dragen zij er 
ook nog eens aan bij dat meer kin-
deren, net zoals zij zelf, lid kunnen 
zijn van een sportvereniging. n 

DéDé Dance
danst voor het goede doel!

tekst: Carly Arts

13 juli t/m 17 juli 2020
Voor meer info: www.kvwbrandevoort.nl
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Ieder mens heeft behoefte aan 
vriendschappen, relaties en sociale 
contacten. Het aangaan en onder-
houden van contacten is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend.
Stichting Samengaan is een ouder-
initiatief met als doel hun jongvol-
wassen kinderen meer zelfstandig 
te laten wonen. Daarbij mag nood-
zakelijke begeleiding niet ontbreken. 
Midden in de wijk Brandevoort is er 
een woonproject waarin jongeren 
zelfstandig wonen.

Wij hebben ervaren dat het moeilijk 
kan zijn voor jongeren om aanslui-
ting te krijgen met je wijk. Dit is nog 
moeilijker als je pas verhuisd bent. 
Met het organiseren van ontmoe-
tingsavonden willen we jongeren 
(18+) met elkaar in contact bren-
gen. ZorgSaamBrabant ondersteunt 
woonprojecten van jongeren die 
zelfstandig willen wonen. De ont-
moetingsavonden vinden plaats in 
wijkhuis ‘t BrandPunt. Vanaf 19.00 
uur ben je elke laatste vrijdag van 
de maand van harte welkom. 
Er is genoeg tijd voor een praatje, 
een drankje en als je wil, zijn er 
volop gezelschapsspellen aanwezig. 

Je hoeft niet alleen te komen. We 
vinden het leuk als je iemand mee-
neemt. De entree is gratis. Con-
sumpties zijn voor eigen rekening. 

Waarom zou je willen deel-
nemen?
• Je wil een groter sociaal netwerk
• Meer gezelligheid
• Nieuwe vriendschappen

Dus spreekt dit je aan en wil je op 
een vrijdagavond komen, geef dit 
dan door via de volgende mail
ontmoetingsavond@zorgsaam- 
brabant.nl. Denk je dat dit iets is 
voor iemand in je omgeving, geef 
deze oproep dan door. n 

Oproep tot ontmoeting

tekst: Irma Verbakel

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

info@heesmans.nl | www.heesmans.nl

Ook voor service
en onderhoud!

Centrale verwarming | Airconditioning 
Sanitair | Ventilatie | Warmtepompen

Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. S.H.J. Raessens
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OBS Topteam is de winnaar van de 
vierde editie Witte Wel Witte Nie - 
De Brandevoortse Wijkquiz.

Sacha Keijer, Teamleider van OBS 
Brandevoort: “Drie jaar achter 
elkaar staan we in de feestzaal en 
zeggen we tegen elkaar: hoe gaaf 
zou het zijn als we dit jaar het po-
dium mogen beklimmen?” 
Die wens kwam uit toen tijdens de 
feestavond van Witte Wel Witte Nie 
wijkquiz op zaterdag 1 februari de 
winnaar van de quiz bekend werd 
gemaakt. OBS Topteam won met 
dertien punten verschil van num-
mer twee (Bootcamp Brandevoort). 
Dertien punten lijkt misschien niet 
veel, maar voorgaande jaren was dit 
één of twee punten. Daarnaast had 
het team maar liefst 76% van de 
maximale score behaald. Kortom: 
een prestatie waar ze trots op zijn!

Sacha: “De Witte Wel Witte Nie 
wijkquiz: een perfect teamuitje!”

Het OBS Topteam bestaat uit (oud) 
docenten van de OBS Brandevoort 
en enkele partners, ongeveer 28 
teamleden die zowel uit de wijk als 

daarbuiten komen. Zoals voorgaan-
de jaren kwamen ze op zaterdag 25 
januari om 17.00 uur bij elkaar in de 
teamkamer van de OBS op locatie 
De Plaetse. Onder het genot van 
een pizza bereidden zij zich voor op 
de quiz. Nadat het quizboek binnen 
was, barstte het quizplezier los en 
werd aan een lange rij tafels - net 
als voor de klas - hard gewerkt. Elk 
jaar weer verbaast men zich over 
hoe goed de quiz in elkaar is gezet. 
Er zijn bak-, sport-, knutsel-, ver-
zamel- en buitenopdrachten. Voor 
iedereen wat wils om ‘de tanden 
erin te zetten’. 

Winnen doe je zo; tips!
In de voorgaande jaren zat het 
team in de top tien. Maar hoe dan? 
Sacha heeft in de loop der jaren 
een aantal tips verzameld:
• Blijf niet te lang hangen bij een  
 vraag en controleer elkaars ant- 
 woorden zodat het antwoord ook  
 echt klopt. En houd zichtbaar  
 welke vragen nog open staan.
• Werk samen als team, vul elkaar  
 aan en benut elkaars kwaliteiten.
• Zorg voor een strakke organisatie  
 en een teamcaptain die alles  

 organiseert en het overzicht  
 houdt.
• Zorg voor creatieve en sportieve  
 krachten.
• Houd Social Media in de gaten,  
 want een aantal weken voor de  
 start worden al opdrachten gege- 
 ven!
• Zet de Joker slim in; houd bij- 
 voorbeeld gedurende de avond  
 al in de gaten waar je hem kan  
 inzetten.
• En vooral: geniet van de leuke  
 avond samen.

Prijscheque van €500,-
Als winnaar van de Witte Wel Witte 
Nie wijkquiz heeft OBS Topteam 
een prijscheque van €500,- gewon-
nen. Deze cheque krijgt een mooie 
bestemming. Hij wordt namelijk ge-
doneerd aan een goed doel. Welk 
doel dit gaat worden is nu nog niet 
bekend. Houdt daarvoor de Face-
bookpagina van OBS Brandevoort 
en de Brandevoorter Courant in de 
gaten! n 

Ook Buiten School (OBS) 
Topteam

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian

foto: Jan Dijstelbloem



7 2

Wat hebben we met z’n allen een 
prachtig carnaval 2020 beleefd. De 
dagen zijn voorbij gevlogen. Als 
jubilerende carnavalsvereniging zijn 
we ons motto getrouw ‘Daor brandt 
nog licht’ samengekomen in onze 
Hoftempel ’t BrandPunt, het Sport-
park, scholen en op bezoek gegaan 
bij diverse carnavalsverenigingen in 
de regio.

Traditiegetrouw zijn we dit jaar 
gestart op de vrijdag met de scho-
lenbezoeken. Tijdens deze ochtend 
zijn we met onze prinsenwagen en 
de Goudblinkers naar Mondomijn, 
OBS Brandevoort en De Vendelier 
geweest. Het is ieder jaar weer fan-
tastisch om samen met de scholie-
ren een feestje te kunnen bouwen! 
De vrijdagavond zijn we van start 
gegaan met het carnavalsprogram-
ma van 2020! We zijn begonnen 
met een Crazy TeenZ Party. Alle 
tieners uit Brandevoort (en om-

streken) waren van harte welkom 
en wat hebben we een leuk feest 
ervan gemaakt met maar liefst 200 
tieners! Voor de ouders werd er een 
leuke pubquiz georganiseerd in café 
’t BrandPunt. De zaterdagmiddag 
hebben we heerlijk genoten van de 
Carnavalsoptocht op ’t Hout. Door 
de storm was het nog  lang span-
nend of deze wel kon doorgaan. 
Aansluitend hebben we in onze 
hoftempel family party gehouden. 
Zondag was de optocht Helmond 
Centrum, maar dit keer zonder wa-
gens vanwege de slechte weersom-
standigheden. We hebben daarom 
gekozen voor het aanmoedigen van 
de deelnemers en het bezoeken 
van enkele cafés. De maandag was 
de traditionele kindermiddag met 
wederom veel kinderen en ouders. 
Deze werd georganiseerd door SBiA 
en de Brandeliers. De Brandevoort-
se entertainers verzorgden deze 
middag de muziek, dans, bingo en 

ook waren Baco en Breezer gezellig 
langsgekomen. Op de dinsdagmid-
dag was er in onze hoftempel een 
carnavalesk-café. Om in traditie 
af te sluiten zijn we op woensdag-
avond het askruisje gaan halen 
bij de St. Luciakerk en daarna als 
echte afsluiter het strijken van de 
vlag. Zo hebben we in een gezel-
lige en feestelijke sfeer afscheid 
genomen van carnaval 2020. In 
dit jubileumjaar hebben wij onder 
leiding van Prinses Jacqueline d’n 
Urste feest gevierd. Zij is deze car-
naval samen met haar Adjudante 
Patty, de Raadsheren en Raadsda-
mes, de Dansgarde en alle andere 
actieve Brandeliers, voorop gegaan 
onder het motto: “Daor brandt nog 
licht”. n

Carnaval 2020

tekst: Brandeliers

foto: Vincent Knoops
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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 Dance 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
----------------------------------------------------------------------------------

Sportverenigingen

Naam Website 
----------------------------------------------------------------------------------
Jeu-de-boulesclub Brandevoort www.jeudeboulesclub.brandevoort.org
----------------------------------------------------------------------------------
Jibb+ Helmond www.jibbplus.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
----------------------------------------------------------------------------------

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
----------------------------------------------------------------------------------
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
----------------------------------------------------------------------------------
Kunstkwartier Helmond 
E: info@kunst-kwartier.nl W: www.kunst-kwartier.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Groeperingen
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: info@wittewelwittenie.nl  W: www.wittewelwittenie.nl
----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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 

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

Tuinontwerpburo Frank Stegers Tuinontwerpen Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond

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

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

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

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

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

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

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

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

Ellen Verheijen | studie adviseur Studiekeuze advies voor scholieren Meienvoort 4 – 5706 HK - Helmond

T: 06 430 22 303  E: tellentenzo@gmail.com  W: www.studiekeuzebootcamp.nl

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

Bedrijvenindex
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 € 12,50 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 advertenties@brandevoortercourant.nl

ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 0492 - 51 39 71
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Roy Mudde  0900 - 88 44
e-mail roy.mudde@politie.nl  
stadswacht 0492 - 84 59 70

GEMEENTE 0492 - 14 04 92

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas 0800 - 90 09
water 0492 - 59 48 94

Belangrijke telefoonnummers
Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98 
5708 ZJ  Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten 0492 - 50 47 04
Spoed avond / weekend 0900 - 88 61
  dr. Kaiser en dr. Veldhuizen 0492 - 50 47 05
  dr. Keuning en dr. Smeulders 0492 - 50 47 06
  drs. Schoots en drs. Camron 0492 - 50 47 06
  bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 
Apotheek Brandevoort 0492 - 37 00 47
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 0492 - 59 55 55



HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Lobbenhoeve 2 Brand 39

HEUVEL.NL•WÉRKT VOOR U 

VERKOCHT

DIRECT VERKOCHTTE KOOP

VERKOCHT

NIEUW

Vraagprijs €  349.000,- k.k.Vraagprijs € 339.000,- k.k.

Vraagprijs € 599.000,- k.k.

Middellaan 39 Laan door de Veste 171

Paardshoeve 9 Herenlaan 144 
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

Brand 39

WÉRKT VOOR U 

Herenlaan 144 

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND
ALS IN 

EINDHOVEN

NIEUW


