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Beste lezer,
Voor u ligt alweer de achtste editie van het Ons
Brandevoort Magazine. Ook in deze editie vindt
u weer volop nieuws over Brandevoort en haar
inwoners en ondernemers.
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Ons Brandevoort Magazine
Ook op internet:
www.onsbrandevoort.com
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Lisa Meeuwsen
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nieuwsberichten e.d.:
redactie@onsbrandevoort.com
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot 2 november.
Verschijningsdatum volgende
editie 20 november 2020.
BEZORGKLACHTEN EN
VERSPREIDING
bezorging@deloop.eu
AFHAALADRESSEN
ONS BRANDEVOORT
• Wijkhuis ‘t BrandPunt, Biezenlaan 29
• Albert Heijn, De Plaetse 87
• Jumbo, Huiskensstraat 2

In deze editie
In dit nummer gaat de redactie langs bij appelboer Jurrius en Francien van de Ven. Jurrius
staat in Helmond en omstreken bekend om zijn
rijke variatie aan appels en ander fruit, maar ook
aan andere versproducten waaronder eieren.
Ook bezocht de redactie wijkraad Brandevoort.
Francien schreef een boek over dementie. Haar
interesse voor de ziekte van Alzheimer begon
toen haar oom getroffen werd door deze aandoening. Wendy ging bij haar langs en sprak
haar over waarom ze besloot om twee boeken
te schrijven. Ook belicht de redactie deze editie
Flames. Een jonge onderneming die haar roots
vindt in Brandevoort.
Om het leuk te houden voor u als lezer, kunt u
ook nog iets winnen! In dit magazine staat een
puzzel. Als u het juiste antwoord weet, kunt u
deze mailen naar redactie@onsbrandevoort.
com en een waarde cheque winnen van cafetaria
Brandevoort t.w.v. 20 euro!
U kunt ook elke maand iemand opgeven voor
een bloemetje. Kent u iemand die dit verdient?
Lees dan snel verder naar de voorwaarden.

Wij wensen u
veel leesplezier!
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In de spotlight
Met in deze uitgave: Lara Tamarinof
Als je het woord duurzaam laat vallen in Brandevoort, komt er direct één naam bovendrijven:
Lara Tamarinof. Zij woont hier nu zo’n 18 jaar, en
is raadslid bij GroenLinks.
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Blij met een appel en een ei
Het is een bekend gezegde, maar bij Rik Jurrius
is het écht zo. In de omgeving is hij bekend als
appelboer, maar sinds kort verkoopt hij ook zijn
eigen eieren.
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Mensvriendelijk omgaan
met mensen met dementie
Francien van de Ven. Een bekende naam in
Brandevoort. Zij richtte ooit samen met een paar
anderen de Kindervakantieweek op en is ook
een tijdje voorzitter geweest. Toentertijd was ze
werkzaam als assurantieadviseur, nu heeft ze
zich toegelegd op het mensvriendelijk omgaan
met mensen met dementie.

OPMAAK
Chris Thielen, Rik Aarts.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
VOORPAGINA FOTO
Wendy Lodewijk
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen Adcommunicatie
BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
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Aan de inhoud van Ons Brandevoort Magazine is alle
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten
aan worden ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
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Jong & ondernemend
Brandevoort: Flames
Robin Sanders startte een jaar geleden haar eigen
bedrijf en maakte van haar passie haar beroep.
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NU ÉÉNMALIG
EEN AANBIEDING

€3995,-

INCL. BTW.

1x

INSTALLATIE & TECHNIEK

SOLAREDGE
OMVORMER

• 12 jaar product garantie

12x
1x

POWER
OPTIMIZERS

• 25 jaar product garantie

INSTALLATIE

• Complete installatie van A tot Z en
standaard 25 jaar installatiegarantie.

12x

ZONNEPANELEN
• Full black 320/350 Wp • 12 jaar product garantie
• 25 jaar vermogensgarantie

Besparen op
uw elektriciteitsnota?

Verigo maakt
dit voor u mogelijk!
Doe nu een gratis dakscan.

sales@verigo.nl | +31 (0) 850028417
Zie onze actievoorwaarden op www.verigo.nl

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

NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

KAPSALON

Nicole

Voor dames, heren EN kinderen

knippen €15,U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | 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
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Mierloseweg 51, Helmond | T: 06 300 75 443
(Bel of kom langs om een afspraak te maken)

In de spotlights:

Lara Tamarinof
Als je het woord duurzaam laat vallen in Brandevoort,
komt er direct één naam bovendrijven: Lara Tamarinof.
Zij woont hier nu zo’n 18 jaar, is raadslid bij GroenLinks
en zet zich vrijwillig in, op allerlei fronten, om
Brandevoort duurzamer te maken. Zo richtte
ze de Facebookgroepen Duurzamer Helmond
en Weggeefhoek Brandevoort op en beheert
zij Durftevragen Brandevoort, is ze actief bij
de Stichting Stadslandbouw en last but not
least: Lara heeft gezorgd dat nu op alle
basisscholen afval gescheiden kan worden.

Begonnen met een weggeefhoek
Lara begon ooit de Weggeefhoek op Facebook, omdat het past in een duurzame
levensstijl. Je geeft producten immers
een tweede kans. Deze groep is een groot
succes te noemen; bijna 3000 Brandevoorters weten elkaar inmiddels te vinden. De andere Facebookgroepen zijn
ook zeer actief, er wordt veel relevante
informatie uitgewisseld. Het idee van het
verduurzamen van de buurt of zelfs de
hele stad heeft ze doorgetrokken in haar
werk als raadslid.
Afvalscheiding op de basisschool
Op de basisschool van haar kinderen zag
ze dat het afval nagenoeg niet gescheiden werd. Dat kan beter en duurzamer,
dacht Lara. Ze verdiepte zich in het toenmalige afvalsysteem en kwam erachter
dat scholen in de afvalverwerking gezien
worden als bedrijven. Dat betekent dat alles op een hoop komt en wordt afgevoerd
als bedrijfsafval. Restafval dus. “Als je het
nader gaat bekijken, zie je echter dat het
veelal om ‘gewoon’ huishoudelijk afval
gaat. Fruitafval en etensresten van de kinderen, (plastic) verpakkingen en meer van
dat soort zaken. Allemaal afval wat heel
simpel gescheiden kan worden en waarmee je de hoeveelheid restafval drastisch
terug kunt brengen.” Lara spitte alle regeltjes uit en bedacht een pilot voor afval-

scheiding. Aan het einde van de rit bleef
nog maar 10% van de oorspronkelijke
hoeveelheid restafval over, wat ook direct
een aanzienlijke kostenbesparing opleverde. Restafval is immers het duurst om
af te voeren. Met deze positieve uitkomst
pleitte GroenLinks voor een ontheffing
voor scholen om binnen de afvalverwerking niet als bedrijf gezien te worden.

“Een grote
stap vooruit!”
Binnen een maand was het geregeld
voor alle basisscholen in de stad. “Een
bijkomend voordeel is dat kinderen nu
direct kunnen leren hoe ze dingen moeten weggooien, op latere leeftijd gaat het
dan als vanzelf.” Naast het scheiden van
afval, promootte ze ook het gebruik van
herbruikbare verpakkingen. Geen pakjes
drinken meenemen naar school, maar
een afwasbare beker. “Zo kun je gelijk ook
een gezondere optie aanbieden zoals water en snijdt het mes aan twee kanten.”
Duurzamer is goedkoper
Het is een wijdverbreid misverstand dat
duurzaam automatisch ook duur is. “Niets
is minder waar. Zo hebben we bij de kin-

dervakantieweek geopperd om frietjes
niet uit te delen in een plastic bakje, maar
in een broodtrommel die de kinderen zelf
meegebracht hadden. Ranja maakten we
in statiegeldflessen en werd uitgeschonken in zelf meegebrachte afwasbare bekers. Naast dat je op deze manier bijna
geen afval hebt, bespaar je ook een hoop
geld doordat je geen bekertjes en bakjes
hoeft te kopen.
Zo ook met ballonoplatingen voor de
schoolverlaters. Naast dat het niet goed is
voor de natuur, is het ook een behoorlijk
kostenplaatje. Er zijn genoeg alternatieven
te bedenken. Bijvoorbeeld een gehuurde
opblaasbare glijbaan en een erehaag om
de school te ‘verlaten’. Duurzamer, maar
óók stukken goedkoper.”
Stadsboerderij
Lara is tevens actief in de buurttuin. Van
daaruit is ze gevraagd in het bestuur te
komen van de Stichting Stadslandbouw.
Zij zijn op dit moment druk bezig met het
uitdenken van een stadsboerderij in het
Brainport Smart District. “Er is nog veel
te regelen, maar het begin is gemaakt.” In
het novembernummer wordt hier dieper
op ingegaan.

Door: Wendy Lodewijk
F | Ugur Ozdemir
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Eigentijds onderwijs dat
kinderen voorbereidt
op hun toekomst in de
Brainportregio
www.obsbrandevoort.nl
De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond
Hulshoeve 4,
5708 SL Helmond
volg ons op:

administratiebrandevoort@obsh.nl

0492 - 667857

Erna van Dommelen
Voedingsdeskunige | Natuurgeneeskundige
Hypnotherapeute

Is je lijf je lief,
leef dan

preventief!

Wil je ook meer balans en weer fit,
gezond, slank leven? Heb je (pijn)klachten die je
in de weg zitten? Of wil je je (sport)prestatie
verbeteren en op gezond gewicht blijven?

Zet de stap en kom langs
voor een Bio-energetische
Health Check!
Erna van Dommelen
Stepekolk-Oost 25
5706LA Helmond
e.dommelen86@chello.nl
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Bel voor
een afspraak:
0492 55 24 98
06 51 94 39 49

VOLOP
NIEUWE
NAJAARS
COLLECTIE!

Black Bananas, Malelions, Nik&Nik, Scotch kids,
Aai&ko, Frankie & Liberty, Monta jr, Diesel, Ballin,
Anthony Morato, My Brand, Retour, Looxs, Little Looxs,
Kie-Stone, No-No, Raizzed, Levi’s, Skurk en Airforce.
Ameidestraat 7, 5701 NN Helmond
0492-522028 | info@pierrot-helmond.nl

F | Chris Thielen

Pierrot is een kinderwinkel midden in het centrum van Helmond. Al 25 jaar zijn zij gevestigd
aan de Ameidestraat. Voorheen op nummer 3 in
de hoek, maar sinds drie jaar op nummer 7, waar
voorheen 't Kelderke gevestigd was. Deze ruimte
is voor Pierrot mooier en vooral overzichtelijker.
Pierrot verkoopt kinderkleding vanaf maat 92,
dus voor de kleintjes, tot en met maat 176. De afgelopen jaren merkten wij dat dit een belangrijke
doelgroep is, dus hier hebben wij als winkel veel
keus in.

Pierrot
heeft de
mooiste
kinderkleding
Haal het
beste uit je
gezondheid
Erna van Dommelen is voedings- en natuurgeneeskundige. Zij denkt in oplossingen en niet in problemen. Ook in de
‘Coronatijd’ heeft zij niet stil gezeten en
heeft zij diverse technieken geleerd via
de hypno principes van het Hypnose Instituut Nederland. Live en online heeft
zij mogen werken met de ideomotorische
signalenreis en hiermee heeft ze diverse
dames blij mogen maken. Deze reis verbetert de communicatie met je onderbewuste, je geestelijke gezondheid en verhoogd je stemming en motivatie voor je
dag. Ook verbetert je sociale leven, omdat je relaxter met (zelf) hypnose bent.
Er worden meer manieren gevonden die
voor jou als persoon belangrijk zijn en blijvende verandering geven. Eenvoudig en
zelf-bekrachtigend. Het effect van deze

De merken die wij voeren zijn voor de jongens
Skurk, Retour, Raizzed, Nik&Nik, Scotch, Levi's, My
Brand, Antony Morato, Lyle & Scott, Ballin, Diesel,
Malelions en Black Bananas. Voor de meisjes hebben wij Little Looxs, No-No, Raizzed, Kie-Stone,
Retour, Levi's, Looxs, Scotch, Nik&Nik, Aai&ko en
Frankie & Liberty. Ook verkopen wij jassen van Airforce.
De laatste zondag van de maand hebben wij
koopzondag. Graag nodigt Pierrot jullie uit om
eens een kijkje te komen nemen in de winkel. Tot
dan!
Pierrot | Ameidestraat 7, 5701 NN Helmond
0492 522 028

methode (zelfhypnose) is dat je je zelf
onafhankelijker voelt! Zelf aan het roer
staan en echt voelen dat jij altijd zelf het
antwoord al via je onbewuste in het bezit
hebt! Daarnaast bevordert deze hypnosebehandeling je zintuigen en percepties.
Bio-energetisch rechtzetten
Ook last van een appnek? Dit zijn nekklachten die ontstaan als je lang voorovergebogen zit over je smartphone of
tablet. Bio-energetisch rechtzetten kan
hierbij helpen! Tijdens de behandeling (15
minuten) lig je in een ontspannen houding op de massagetafel. Ik stel een programma specifiek voor uw klachten op.
• Infrarode straling zorgt voor warmte die
de bloedsomloop verbetert, verkrampte
spieren verzacht en pijn en
ontstekingen vermindert.
• Ontspannende trillingen en
homeopathische focus crèmes stimuleren de doorbloeding van het lichaam en
het lymfesysteem en voeren de
vrijgekomen afvalstoffen af. Bovendien
stimuleren de trillingen de afgifte
van endorfine af.

• Massagehandschoen gebruik ik om de
spieren te ontspannen. Ook geeft het
innerlijke rust en verminderd spierpijn,
daarnaast verlaagd het de bloeddruk
en geeft het energie.
Ook weten wat de mogelijkheden zijn? Je
kunt bij Erna zowel fysiek als online een
afspraak maken. Kijk op:
www.ernavandommelen.nl of bel naar
0492 55 24 98/ 06 51 94 39 49
Stepekolk-Oost 25 | 5706 LA Helmond

F | Erna van Dommelen
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Blij met
een appel
en een ei
Het is een bekend gezegde, maar bij Rik Jurrius
is het écht zo. In de omgeving is hij bekend als
appelboer, maar sinds kort verkoopt hij ook zijn
eigen eieren. Hij heeft voor zijn kippen een heuse ‘KIPcaravan’ gekocht, maar het is met recht
een kippenchalet te noemen. De kippen komen
hier niets te kort en ze helpen ook nog eens mee
in de bestrijding tegen onkruid. Het fruit dat hier
groeit, wordt geteeld op smaak en met zo min
mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen.
Appels en peren
Rik teelt al jarenlang de lekkerste appels en peren. Dit doet hij niet zomaar. Hij stelt kwaliteit
boven kwantiteit. “De veengrond waar onze
bomen op groeien, geeft geen hele hoge opbrengst. Maar eigenlijk draagt dat positief bij aan
de smaak; als een boom minder appels draagt,
is de smaak veel voller.” Daarnaast worden de
appels en peren op het juiste moment geplukt:
precies dán, wanneer ze de volledige smaak ontwikkeld hebben. Vervolgens worden ze in koelcellen bewaard waar een minimale hoeveelheid
zuurstof in aanwezig is. “Elk ras heeft zijn eigen
optimale bewaarcondities, dus wij bewaren elk
ras dan ook in een aparte cel. Op deze manier
blijven de vruchten lang stevig, sappig en lekker
van smaak. Hetzelfde doen we met de peren.”
Zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen
“Ik vind het belangrijk dat fruit lekker en gezond is. Daar passen bestrijdingsmiddelen niet
bij. Daarom zet ik zoveel mogelijk de kracht van
natuurlijke vijanden in”, legt Rik uit. “We laten
bijvoorbeeld de slootkantjes ruw en we laten
het onkruid staan. Zo leven er oorwurmen in de
boomgaard om luis te bestrijden en roofwantsen
om perenbladvlo tegen te gaan. We hebben een
natuurlijk evenwicht gecreëerd en proberen dit
zo goed mogelijk te handhaven. Het echt overtollige onkruid wordt weggepikt door de kippen.”
Kippen
Bijna een half jaar geleden startte Rik met zijn
‘dames’. Hij creëerde een mooi en duurzaam
verblijf voor ze. Het is op zichzelf staand en alles
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is computergestuurd; het licht, de temperatuur
en het open- en dichtgaan van de luiken. “De
kippen gaan vanuit hun instinct naar binnen als
het donker wordt. Dan sluiten de luiken en zitten
ze veilig binnen voor vijanden zoals de vos. Deze
computers worden van stroom voorzien door
zonnepanelen en we vangen regenwater op om
als drinkwater voor de kippen te dienen.
De appels worden, waar mogelijk, vrij van beestjes gehouden op een natuurlijke wijze, dan willen
we de kippen ook graag op een natuurlijke manier houden”, aldus Rik. Hij is altijd al een dierenliefhebber geweest, vroeger had hij stieren en
nu lopen er zelfs een paar huiskipjes rond die zo
brutaal zijn om af en toe eens het huis binnen
te glippen. Al zijn de kippen uit de KIPcaravan
ook best ondeugend; een paar minuten een kist
appels onbeheerd laten zorgt voor een grappig
plaatje van gretig pikkende en snoepende kippen. “Nu is dit ras, Wellant, ook wel een heel lekkere appel. Zoet, fris en sappig.”
Winkel
Natuurlijk is al dat fruit en eieren niet alleen voor
eigen gebruik. Boer Jurrius verkoopt zijn producten direct aan de consument (ook hiermee wordt
de kwaliteit gegarandeerd) en heeft daar een
heuse winkel voor ingericht. Alles coronaproof.
Er is een tweede winkelruimte bijgetrokken om
meer ruimte te creëren, er hangen spatschermen
en om de 1,5 meter te waarborgen liggen matjes op de vloer waar de klanten op moeten gaan
staan. “Ze moeten hier op het matje komen”,
grapt Rik. Naast zijn eigen producten, verkoopt
hij ook streek- en seizoensproducten zoals aardbeien, kersen, jams en sappen. De winkel is geopend op dinsdag van 13.00 uur tot 17.30 uur en
op zaterdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Boer Jurrius is te vinden aan de Goorsebaan 16
(bij sluis 8). Kijk voor meer informatie op:
www.appelboer.nl

Tekst & foto: Wendy Lodewijk
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Ceulen Klinieken: Oog voor de patiënt als mens!
Daarbij worden behandelingen waarvoor een medische indicatie bestaat
100% vergoed door iedere Nederlandse
zorgverzekeraar. Wel zo patiëntvriendelijk!”

Helmond
Ceulen Klinieken is een zelfstandige
polikliniek voor huidziekten en
spataderen. De inwoners van Helmond
en omstreken zijn erg tevreden over
Ceulen Klinieken. Dat blijkt uit zeer
hoge patiënttevredenheidsscores die
Ceulen Klinieken krijgt. Ceulen Klinieken is op haar beurt weer erg verguld
met het vertrouwen van patiënten en
huisartsen. Dr. Ceulen, dermatoloog
en medisch directeur zegt: “Sinds de
oprichting van Ceulen Klinieken in
2014 doen wij iedere dag weer opnieuw ons uiterste best om kennis en
kunde op het hoogste niveau te houden terwijl we geen concessies doen
aan de laagdrempelige toegankelijkheid en de patiëntvriendelijkheid.
Bij Ceulen Klinieken hebben we oog
voor de patiënt als mens. In deze
tijd is dat helaas niet vanzelfsprekend. En de mensen waarderen
dat, dat is waar wij het voor doen!”

Gespecialiseerde huidartsen
Een grote plus is dat Ceulen Klinieken een
dermatologisch team heeft dat bestaat uit
9 dermatologen, 2 aniossen, 3 huidtherapeuten, 1 physician assistant. Patiënten kunnen met alle vormen van huidproblemen en
spataderen bij Ceulen Klinieken terecht.
Binnen de vestiging in Helmond is
Drs.
Judith
Vermazeren–van
Roij
gespecialiseerd
in
dermatologische oncologie en Mohs-chirurgie.

Huidtherapie en Cosmetisch
Centrum

Als Mohs-chirurg heeft ze de mogelijkheid om bij complexe vormen van huidkanker tijdens de operatie mircoscopisch
weefselonderzoek uit te voeren. De patiënt heeft de zekerheid dat er geen
restant huidkanker achterblijft en er
zoveel mogelijk weefselsparend is
gewerkt. Dr. Ceulen vertelt: “Ikzelf ben
gepromoveerd op minimaal invasieve
behandeling van spataderen. Dat houdt in
dat we spataderen tegenwoordig behandelen met weinig ingrijpende behandelingen
zoals lasertherapie. Het grote voordeel is
dat het onder plaatselijke verdoving kan
en de patiënt na een uurtje weer buiten
staan en zijn dagelijkse activiteiten weer
kan hervatten. Een hele verbetering ten
opzicht van vroeger waar je enkele weken
opgenomen werd in het ziekenhuis.

Uw expert op het gebied
van brillen en lenzen

Het One-stop-visit principe
Dr. Ceulen hoeft niet lang na te denken over
de vraag wat patiënten het prettigst vinden.
“Aandacht en snelheid!” Het eerste consult
vindt meestal binnen één week plaats en
omvat bij ons, tevens de onderzoeken en
het maken van een behandelplan. Dat is
veel sneller dan mensen gewend zijn! Alle
tegenwoordig beschikbare behandelmethodes en ruimtes zijn onder één dak aanwezig. Als Ceulen Klinieken doen we hier nog
een schep bóvenop; Onze patiënten krijgen
hoogwaardige dermatologische zorg, korte
wachttijden, een persoonlijke ontvangst,
prettige onderzoeks- en behandelruimten,
hypermoderne materialen, een echt luisterend oor van iedere professional die bij
ons werkt en veel flexibiliteit in de agenda.

Ook huidtherapie en cosmetische
dermatologie wordt door Ceulen Klinieken
aangeboden. “Een dermatoloog heeft verstand van een gezonde en zieke huid. Als
geen ander kan de huidarts de huid als ware
‘lezen’ en behandelen. Wanneer je kiest voor
een behandeling van een zieke huid, dan
wil je de beste specialist op dit gebied. Ook
wanneer je kiest voor een medische behandeling van acne of cosmetische behandeling
zou je niet anders willen dan het beste. Bij
Ceulen Klinieken is kwaliteit gegarandeerd,
wat ook bekrachtigd is door behalen en
behouden van het ZKN-keurmerk. Tot slot
verleent Ceulen Klinieken uitstekende
service en nazorg. Dit houdt onder andere in
dat Ceulen Klinieken 24 uur per dag, 7 dagen
per week, 365 dagen per jaar bereikbaar is
voor haar patiënten in het geval dat er een
medische spoedsituatie is die niet kan
wachten tot de volgende werkdag. Een team
van ervaren medisch specialisten staat
voor je klaar. Een wel zo veilige gedachte!”

Stationsstraat 1, Helmond
085 - 043 24 54
www.ceulenklinieken.nl

Voor een uitvaart
die bij uw
dierbare past.

Ook verkijgbaar bij ons:

Nachtlenzen
Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)
info@vanberlooptiek.nl
0492-549541

Henry Manders
Bestrating
06 - 20 40 44 33
www.mandersbestrating.nl
Helmond (Stiphout)

Complete tuinaanleg | tuinverliChting | waterafvoer | grondwerk
| tuinafsCheiding | vijveraanleg | opritten en terassen
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Juliette Magis

U kunt bij Monuta Magis terecht na het overlijden van een
dierbare. Maar wist u dat u ook al eerder kunt kennismaken?
Maak gerust een afspraak om uw wensen te bespreken.
Ik kom graag vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders
verzekerd bent.
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl
T 0492 - 66 60 00
(dag en nacht)

88x132 Adv Monuta Magis.indd 1

Magis
18-12-17 14:28

F | ‘t Brandpunt

Bericht vanuit
wijkhuis ’t BrandPunt
Ook tijdens deze aparte tijden in de wereld is wijkhuis ’t BrandPunt
gewoon geopend. Uiteraard met een aangepast programma en constante
aandacht van personeel en bestuur voor eventuele maatregelen vanuit
het RIVM en/of de overheid. U bent echter van harte welkom, en mocht u
gebruik willen maken van het wijkhuis, aarzel dan niet om contact op te
nemen voor de mogelijkheden (www.brandpunt.info).
Maatregelen
Corona heeft de wereld in de greep. Vele
maatregelen zijn van kracht om ervoor
te zorgen dat de besmetting zoveel als
mogelijk wordt beperkt, of zelfs teruggedrongen. Wijkhuis ’t BrandPunt heeft een
lijvig protocol opgesteld om die maatregelen vorm te geven. Een algemeen
protocol, aangevuld met sub protocollen
voor diverse gebruikersgroepen. Immers
gelden voor koorzangers andere regels
dan voor balletmeisjes, biljarters, darters of hip-hopdansers. Op deze manier
kunnen we toch zoveel als mogelijk het
wijkhuis beschikbaar hebben en houden
voor onze mooie wijk. Hierbij vragen we
altijd wel om vooraf te reserveren, zodat
de beheerder voor iedereen een zo goed
mogelijk passende oplossing kan bieden.
QR-codes & routings
Al direct bij de ingang wordt iedereen
gevraagd of er ziekteverschijnselen zijn.
Deze zogenaamde triage is belangrijk om
verspreiding te voorkomen. Ook moet
iedereen zich registreren, wat overigens
zowel via een ouderwets briefje kan als
ook via een app die met QR-code kan
worden geactiveerd. In het wijkhuis is een
duidelijke routing aangebracht en met
behulp van belijning wordt de 1,5 meter

regel aangegeven. Spatschermen zorgen
voor bescherming van het personeel en
de gasten. We vragen ook iedereen zoveel
mogelijk met PIN te betalen, de handen
te wassen en elkaar de ruimte te geven.
En natuurlijk is desinfectiemiddel ook
volop aanwezig.
Verse lucht
Gelukkig beschikt het wijkhuis over voldoende bouwkundige maatregelen die
bijdragen aan een veilige luchthuishouding. Helaas beschikken we niet over een
koelingssysteem (airco), waardoor de indruk kan ontstaan dat de lucht niet veilig
zou zijn. Maar de aanwezige lucht wordt
via een centraal systeem wel degelijk
ververst, hetgeen bijdraagt aan gezonde
lucht. Daarnaast worden ramen en deuren zoveel als mogelijk open gehouden
om nog meer verversing te bereiken. U
kunt dus met een gerust hart gebruik maken van wijkhuis ‘t BrandPunt.
Brandevoorter van het jaar 2020
Inmiddels uitgegroeid tot een Brandevoortse traditie, wordt elk jaar tijdens de
nieuwjaarsreceptie in wijkhuis ’t BrandPunt de Brandevoorter van het jaar benoemd. De Brandevoorter is indertijd in
het leven geroepen om enerzijds men-

sen in het zonnetje te zetten die zich op
bijzondere wijze (veelal gedurende lange
tijd) voor de wijk hebben ingezet. Tegelijk
was dat een mooie manier om de extra
winst die het wijkhuis had gegenereerd
terug in de wijk te laten vloeien. De financiële situatie van het wijkhuis, als gevolg
van de omzetdaling door corona, laat het
thans niet toe een bedrag vrij te spelen
om activiteiten in de wijk te ondersteunen. Sterker; het wijkhuis zoekt naarstig
naar alternatieve fondsen om het hoofd
boven water te kunnen houden.
Het is een raar jaar met bijzondere ontwikkelingen en dat vergt dan ook bijzondere
beslissingen. Om die reden is helaas besloten om dit jaar de Brandevoorter een
keertje over te slaan. We hopen uiteraard
dat het volgend jaar weer mogelijk zal zijn
om deze mooie titel en prijs uit te reiken!

Het bestuur van
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SCHEP ORDER
ERVAAR RUST
ONTVANG RUIMTE
Gratis
'Organ
izing
Boost'

Hoe betaal je de
studie van je kind?
De vakantie is weer ten einde en het ‘gewone’ leven is weer,
zoveel mogelijk, begonnen. Veel van mijn klanten hebben
de droom; “het laten studeren van de kinderen”. Zeker niet
vanzelfsprekend en iets om op tijd bij stil te staan.
Studeren is duur en waarschijnlijk zullen de kosten hiervoor
verder gaan oplopen de komende jaren. Gaat je zoon of
dochter op kamers, dan moet je rekening houden met een
totaalbudget van zo’n €50.000,- (voor 4 jaar studie). Blijft
je kind thuis wonen, dan moet je toch nog rekening houden
met een bedrag rond de €12.000,-. Hier is dus een flinke
spaarpot voor nodig. Gaat je kind dit jaar studeren? Denk er
dan ook aan om de juiste verzekeringen af te sluiten of aan
te passen. Zoals de zorgverzekering, inboedelverzekering
en een aansprakelijkheidsverzekering.
Sparen levert met de huidige rentestand geen rendement
op. Kies daarom voor beleggen. Met een belegging profiteer je van economische ontwikkelingen,
door geld te investeren in allerlei beleggingsfondsen. Wie spreidt, verlaagt zijn
risico en verhoogt zijn kansen. Start op tijd!
Dan kun je met een beperkte maandelijkse inleg een aardig kapitaal
opbouwen. Ik, als gecertificeerd
financieel planner, neem ik je
graag mee in de mogelijkheden
van beleggen.

Organiseer je woning
Grip op je administratie
Hulp bij verhuizen

boostorganizing.nl

Opruimexpert

Dichtbij
VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Kanzz financiële planning
Herselsestraat 16
Brandevoort, Helmond
06-50524702
hans@kanzz.nl
www.kanzz.nl

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

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl
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Breng rust
in de chaos
De overgang van zomertijd naar wintertijd is altijd even
wennen. De zomeravonden op het balkon of in de tuin
zijn verleden tijd, het wordt vroeg donker, de kaarsjes
gaan aan en we zijn meer in huis. Maar wat als je veel
onrust in huis ervaart door een huis vol spullen! Je het
lastig vindt om een start te maken met het opruimen van
de zolder, of kledingkast! Je moeite hebt om spullen weg
te doen of stress ervaart vanwege een verhuizing! Dan is
de chaos compleet.
Als opruimcoach (professional organizer) helpt Meriam Mol van
‘Boost organizing’ met het aanbrengen van orde, overzicht en
structuur met direct zichtbaar én voelbaar resultaat. Op een
professionele maar ook informele manier werkt zij samen met
jou naar een opgeruimd huis of een opgeruimde werkplek, maar
boven alles een opgeruimd hoofd. Meriam is specialist in het
aanbrengen van structuur in de breedste zin van het woord.
“Keuzes maken en structuur, dat geeft energie en rust.”
Meriam woont al bijna 20 jaar in Brandevoort samen met haar
man Jeroen. Verder bestaat het gezin uit zoon Mattijn (16),
dochter Lieke (14) en de trouwe viervoeter Quinn (1).
Organiseren en structureren is voor Meriam een tweede natuur
geworden. Samen met het ‘zorg-gen’ en haar creativiteit een
ideale combinatie om dit prachtige beroep uit te oefenen. Ze
houd van aanpakken, is resultaatgericht en besluitvaardig. Haar
manier van werken is no nonsens: plan van aanpak maken,
mouwen opstropen en gáán. Thuis kun je het meest jezelf zijn,

kom je tot rust en voel je je veilig. Het is belangrijk dat je daarom onrust, chaos en stress wegneemt.
Een kleine greep uit de diensten van Boost organizing:
• re)organiseren/opschonen van woning, werkplek,
garderobe, verzamelingen etc.
• (re)organiseren/opschonen van je administratie
• verkoopklaar maken van je woning
• advies en begeleiding bij verhuizen
(evt. naar een kleinere woning)
Wie wil er nu niet orde en overzicht, rust en ruimte, meer tijd en
energie voor de leuke dingen in het leven. Voor meer informatie
over Boost organizing kijk op www.boostorganizing.nl

Bijzonder bloemetje
De winnaar van het bloemetje van deze maand is meneer Tonnaer.
Meneer Tonnaer bezorgt wekelijks Weekkrant De Loop Helmond. Helaas
heeft hij pasgeleden te maken gekregen met zinloos geweld waar hij flink
last van heeft gehad, maar desondanks blijft hij positief. Meneer en ook
zijn vrouw waren blij verrast met het bloemetje van Bloemboetiek Nicole.
Ken jij iemand die een bloemetje verdient? Een moeder, vader, opa, oma,
buurvrouw, kennis of iemand anders die wel even in het zonnetje gezet
mag worden? In samenwerking met Bloemboetiek Nicole geeft het Ons
Brandevoort Magazine elke editie een mooi bloemetje weg. Mail je motivatie naar redactie@onsbrandevoort.com en vertel ons waarom jij vindt
dat diegene dit verdient.

Bloemboetiek

F | Ons Brandevoort

Deze actie wordt mede mogelijk
gemaakt door Bloemboetiek Nicole

Nicole
13

BRAND
NEWOMAN
VERWENDAG
Ook in 2020 vindt opnieuw een Brandnewoman
Verwendag! De eerstvolgende Verwendag zal
plaatsvinden op vrijdag 6 november en u kunt
hiervoor een kandidate opgeven.
Dit initiatief is bedoeld voor vrouwen die niet aan zichzelf toekomen, door wat
voor omstandigheden dan ook, vrouwen die altijd voor een ander klaar staan,
vrouwen die in een benarde situatie terecht zijn gekomen en zichzelf (moeten)
overslaan. Vrouwen die de laatste tijd iets teveel voor hun kiezen hebben
gekregen. Er zijn veel situaties te bedenken waarbij een vrouw zichzelf op de
achtergrond plaatst. Voor die vrouw is het bedoeld. Zij kan in aanmerking komen
voor een `Brandnewoman`-verwendag. De dame in kwestie dient woonachtig te
zijn in Mierlo, Mierlo-Hout of Brandevoort.
Kent u iemand in uw omgeving, buurvrouw, zus, nicht, moeder, oma, vriendin
of collega, woonachtig in Mierlo, Mierlo-Hout of Brandevoort die voldoet aan de
eerdergenoemde criteria, geef haar dan op. Vermeld de reden waarom u denkt dat
zij hiervoor in aanmerking komt. Van de aangever/geefster wordt verwacht dat hij/
zij de “Brandnewoman” ’s-ochtends om 09.30 uur brengt en ’s-middags vanaf
16:00 uur weer aanwezig is om de ‘Brandnewoman’ te adviseren bij het uitzoeken
van een nieuwe outfit.
Opgeven kan schriftelijk via het volgende e-mailadres:
boutique4more@live.nl
De betrokken ondernemers staan garant voor een fantastische Verwendag!

Deelnemende ondernemers/winkeliers:
Boutique4more, www.boutique4more.nl
Cafetaria Brandevoort, www.cafetariabrandevoort.nl
Kapsalon de Veste, www.kapsalon-deveste.nl
Pedicure Jolanda, www.pedicurejolanda.com
Pedicure Cindy Verheijen, www.pedicurecindyverheijen.nl
Praktijk KI-MA, www.ki-ma.nl
Schoonheidssalon Inessensa, www.inessensa.nl
Studio Marychi, www.studiomarychi.nl
Seringe – bloemen en meer, www.seringe.nl
Villa Vesper – Conceptstore, www.villavesper.nl

U kunt de kandidate opgeven tot en met woensdag
28 oktober. Kent u zo iemand? Is er iemand in uw nabije
omgeving die wel ‘ns extra verwend mag worden?
Geef haar dan op voor deze ‘Brandnewoman’-verwendag!
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Besparen op uw
elektriciteitsnota?
Verigo maakt dit
voor u mogelijk!
Bij het inschrijven voor zonnepanelen stellen wij een aantal vragen over
uw dak. Deze gegevens kunt u na ontvangst van het aanbod nog wijzigen. Na
uw inschrijving ontvangt u een e-mail
ter bevestiging. Laat een gratis dak test
uitvoeren. Onze adviseurs gaan met uw
dak aan de slag en berekenen direct uw
besparing en terugverdientijd.
Persoonlijk aanbod: u beslist!
U ontvangt een persoonlijk aanbod aan
de hand van het eerste gesprek. Het
aanbod is een compleet pakket, inclusief
zonnepanelen, installatie en garantie.
Installatie zonnepanelen
Gecertificeerde installateurs verzorgen
binnen één dag de installatie van uw zonnepanelen, waardoor het besparen op uw
elektriciteitsnota direct van start gaat!
Begeleiding van begin tot eind
Ook na het plaatsen van het zonnepanelensysteem staan wij voor u klaar. Wij
geven altijd standaard 10 jaar garantie
op de installatie. Daarnaast helpen wij u
bijvoorbeeld met de BTW teruggave. Wij
bieden onze klanten als service monitoring op afstand aan. Hiermee houden we
het systeem online zodat de besparing
doorloopt.

sales@verigo.nl | +31 (0) 850028417
www.verigo.nl

INSTALLATIE & TECHNIEK

Wijkraad Brandevoort

Jur Dijstelbloem, Eric Hendrickx, Lex van Gennip, Mark Mansveld en Henk Noort onder de Markthal | F Wijkraad Brandevoort

In Helmond heeft elke wijk haar eigen
wijkraad. Zo ook Brandevoort. Ik ging bij
ze langs om een praatje te maken over
wie zij zijn en wat zij doen. We hebben
afgesproken in wijkhuis ’t BrandPunt.
Het bestuur komt vanavond samen voor
hun tweewekelijkse vergadering. Ik ben
net iets te vroeg, maar al gauw komt er
een klein groepje mannen binnengelopen en word ik direct vriendelijk aangesproken: ‘Jij bent onze gast, denk ik?’
We zeggen elkaar gedag en gaan naar de
vergaderzaal.
Voorstelrondje
De wijkraad is een stichting en bestaat volledig uit vrijwilligers. Op dit moment zitten 5
mensen in het bestuur. Vanavond is Jur Dijstelblom verhinderd. De rest stelt zich voor:
Eric Hendrickx is sinds 1,5 jaar lid van het
bestuur en heeft als aandachtsgebied
vooral het Brainport Smart District. Een
‘slimme wijk’ gericht op de toekomst, met
duurzame en energieneutrale woningen.
Henk Noort is ‘Brandevoorter van het jaar
2020’, is al zo’n 10 jaar betrokken bij de
wijkraad en neemt sinds 4,5 jaar weer
actief deel aan het bestuur. Hij richt zich
vooral op sport, spel en groenvoorzieningen. Hij heeft kunnen bewerkstelligen dat
de gemeente diverse speel- en groenplaatsen heeft aangelegd binnen de wijk.
Daarnaast is hij penningmeester.
Mark Mansveld heeft zich een jaar of 4
geleden aangesloten bij het bestuur en
is secretaris. Toentertijd was hij nieuw in
Brandevoort en wilde graag iets betekenen voor de wijk en daarmee gelijk de
mensen leren kennen. Hij heeft onder andere een AED-netwerk mee opgezet.
Ten slotte stelt de voorzitter zich voor: Lex

van Gennip. Lex zit al 8 jaar bij de wijkraad
en trekt sinds een jaar of 5 de kar. Hij is
ooit begonnen bij de jeugdwijkraad en is
daarna gevraagd zich aan te sluiten bij het
bestuur. Lex houdt zich voornamelijk bezig met de veiligheid en leefbaarheid in de
wijk en onderhoudt de formele contacten
met onder andere politie, gemeente, jongerenwerk en andere stichtingen.
De wijkraad is er voor iedereen
De wijkraad zet zich breed in. ‘We zijn er
voor het ondersteunen, faciliteren en verbinden van de Brandevoortse inwoners.’
Bijvoorbeeld om evenementen te helpen
organiseren of bij initiatieven om de wijk
veiliger te maken. Ze maken de connectie
tussen de inwoners, professionals en de
gemeente. Waar zitten kansen en wensen,
waar is de gemeente nodig om iets aan te
pakken, waar zitten verbeterpunten? Wat
wil men gaan organiseren, zijn daar voldoende financiële middelen voor? Alles
om mensen samen te brengen, voor een
mooi en leefbaar Brandevoort.Er is tevens
een jeugdwijkraad. Deze bestaat op dit
moment uit 3 enthousiaste jongeren. Zij
focussen zich op diverse jeugdactiviteiten en hebben hun eigen speerpunten.
Er wordt natuurlijk wel een vinger aan de
pols gehouden. Uiteraard worden ook de
senioren niet vergeten. Het woongenot
van élke inwoner telt mee.
Ook voor klachten kan men bij de wijkraad
terecht. Is een bepaald kruispunt gevaarlijk? Is er veel overlast van hangjeugd?
De wijkraad neemt de inwoner serieus
en kijkt of het probleem dusdanig groot
is dat er verandering moet komen. Zo
ja, dan wordt de gemeente ingelicht en
wordt samen naar een oplossing gezocht.

Geen suffe stichting
Helaas heeft de wijkraad een suf en duf
imago. Lex vindt dat onzin. ‘We hebben immers het jongste bestuur van
Helmond’, lacht hij. ‘Afgezien daarvan,
hebben mensen vaak het idee dat een
wijkraad zich alleen maar bezighoudt met
saaie dingen. Dat is echter niet zo. Het
gaat om legio activiteiten en ontwikkelingen. Er is in Brandevoort veel te doen,
daar het een relatief jonge wijk is met recent nog de nodige uitbreidingen. Ook de
gemeente neemt ons serieus. Er is nauw
contact met de wethouders, wat ervoor
zorgt dat het lijntje kort blijft.’
De wijkraad staat open voor alle
verhalen, voorstellen en initiatieven
De wijkraad vindt het belangrijk dat zaken
goed gesignaleerd en opgepakt worden.
Daarom komen zij regelmatig samen voor
een vergadering om te bespreken wat er
speelt. Is er iets wat je graag op het woord
wil gooien? Schroom niet en neem contact op!
De (jeugd)wijkraad ondersteunen?
Heb je iets toe te voegen en hou je van
aanpakken? Ook dan geldt: neem contact
op. Wie weet ben jij de perfecte aanvulling!
Meer informatie is te vinden op de website: www.wijkraad.brandevoort.org
Deze website is nu nog niet up-to-date,
maar wordt op korte termijn bijgewerkt.
Overige contactgegevens vindt u bij
de bereikbaarheidsdiensten achter in
het magazine.

Door: Wendy Lodewijk
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Francien van de Ven.
Een bekende naam in Brandevoort.
Zij richtte ooit samen met een paar
anderen de Kindervakantieweek op
en is ook een tijdje voorzitter geweest.
Toentertijd was ze werkzaam als
assurantieadviseur, nu heeft ze zich
toegelegd op het mensvriendelijk
omgaan met mensen met dementie.
Een ommezwaai die niet direct voor de
hand ligt, maar die voor Francien
wel heel natuurlijk was.

Francien van de Ven | F Chantal Derksen

Mensvriendelijk omgaan
met mensen met dementie
Door: Wendy Lodewijk
Alzheimer van dichtbij meegemaakt
Haar interesse voor de ziekte van Alzheimer begon toen haar oom getroffen werd
door deze aandoening. Ze vond het iets
raars; hoe kan iemand zó veranderen?
Wat gebeurt er nou in dat hoofd? Later
kreeg ook haar schoonvader Alzheimer.
Toen zij en haar schoonzus zich aan het
oriënteren waren op een verzorgingshuis,
sputterde hij fel tegen. “Hij zei dat hij zou
sterven als hij daar naartoe zou moeten.
Dat wilden we niet op ons geweten hebben en we hebben hem dan ook tot het
laatst toe thuis verzorgd.”
Francien heeft daardoor de degeneratie
van het brein van haar schoonvader van
dichtbij meegemaakt en dat vergrootte
haar interesse en de wil iets te kunnen
betekenen voor anderen. “Er heerst namelijk veel onwetendheid over hoe je het
beste met iemand met deze nare ziekte
om kunt gaan. Kleine dingen, zoals niet
tegenspreken en in het ‘verhaal’ van de
zieke meegaan, deuren niet op slot doen
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en mensen in beweging houden, kunnen
grote stappen vooruit zijn. Daarin wil ik
mensen helpen en voorlichten.”
Referentiepersoon dementie
Francien volgde in België een opleiding
tot ‘referentiepersoon dementie’. “In Nederland heb je zo’n dergelijke opleiding
niet. Daar heb je wel iets als casemanager,
maar dat dekt de lading niet. In België is
in elk verzorgingshuis zo’n referentiepersoon werkzaam, dat is daar verplicht.
Diegene heeft contact met de familie en
schoolt zijn of haar collega’s bij op het gebied van dementie. Ondanks dat ik niet in
België woon, mocht ik toch de opleiding
volgen.” Ze leerde anders om te gaan met
mensen met dementie. “Deze mensen
willen niets liever dan ‘gewoon’ leven. De
traditionele verzorgingshuizen zijn lang
niet voor iedereen passend. Ga mensen
niet opsluiten, maar geef ze de vrijheid.
Je zult zien, dat juist omdat de deur niet
op slot gaat, ze niet de behoefte hebben
om weg te lopen. De geest lijdt onder gevangenschap. Stimuleer dat ze in bewe-

ging blijven. Het passieve dat ontstaat in
een verder gevorderd stadium, zorgt vaak
voor immobiliteit en dat men in een rolstoel terecht komt. Dat is in veel gevallen
onnodig.”
Zorgboerderij
In het dagelijks leven past Francien haar
kennis op allerlei manieren toe. Ze werkt
op ouderenlandgoed Grootenhout in Mariahout. Daar gaan de mensen overdag
naar de dagbeleving, zodat ze in beweging
blijven, buiten komen en ritme hebben in
hun dagelijks leven. Dit alles heeft een
positieve uitwerking op lichaam en geest.
“We proberen zo goed mogelijk ‘gewoon’
te doen. En we zien dat dit veel beter past.
De zorg kan écht anders. Moet eigenlijk
ook anders. Onze zorgboerderij heeft onlangs meegewerkt aan het programma
‘Het zal mij een zorg zijn’ en daarin werd
met voorbeelden uit de praktijk duidelijk
gemaakt hoe het beter kan. Met simpele
dingen, zoals het niet opsluiten, is enorm
veel vooruitgang te boeken. Mensen positief behandelen, werkt positief door op

hun gemoedstoestand. Iemand met dementie kan namelijk wel de sfeer proeven.
Dat houden we altijd in ons achterhoofd.”
Kennis overbrengen
Naast haar werk op de zorgboerderij verzorgt ze lezingen en workshops om mensen te helpen om goed om te gaan met
dementie. Ze wil graag haar kennis en
ervaringen delen. Zo schoolt ze mantelzorgers en geeft lezingen in Alzheimercafés. “Dat zijn de mensen die er middenin
zitten.” Daarnaast geeft ze op de boerderij
veel rondleidingen aan teams die graag
willen weten hoe ze een en ander kunnen
veranderen in hun instelling.
Boeken
Naast dit alles schreef Francien 2 boeken
over dementie. Haar eerste boek ‘Dementie in beeld’ gaat voornamelijk over de
zorg voor haar schoonvader. Ze omschrijft
waar ze zoal tegenaan is gelopen en wil
hiermee de lezer helpen beter om te gaan
met dementie. Haar tweede boek ‘Hoe
dan?’ is een verzameling van praktische
ervaringen en tips. “Er zijn veel mensen
die werken in de zorg voor mensen met
dementie, die zich afvragen hoe zij de
zorg in hun huis kunnen veranderen (Hoe
dan? – een mooie verwijzing naar de titel).” Franciens boek vormt hiervoor een
goede leidraad en daar is vraag naar. Dat
blijkt wel uit het feit dat het in mei 2020 is
verschenen en nu al toe is een aan tweede druk. “Samen kunnen we de zorg voor
mensen met dementie verbeteren.”

Online op de koffie
bij wethouder van Dijk
Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact
met Helmondse inwoners. Heeft u
een vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Dan kunt u deelnemen aan het digitale wijkspreekuur met wijkwethouder van Dijk. U
kunt zich hiervoor nu aanmelden.
De wethouders denken graag met u
mee bij het zoeken naar oplossingen
en kunnen u, indien nodig, in contact
brengen met andere mensen of organisaties. Uw ervaringen en informatie die
u met de wethouders deelt, kunnen zij
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes. Gepland digitaal wijkspreekuur
met wethouder van dijk: donderdag 29
oktober van 20.00 tot 21.00 uur.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan het digitale
wijkspreekuur? Dan kunt u zich nu
aanmelden door een mail te sturen
naar communicatie@helmond.nl.
Vermeld het volgende in de mail: uw
naam, mailadres en telefoonnummer, dat u wilt deelnemen aan het
wijkspreekuur met wethouder van
Dijk in Brandevoort en het onderwerp.
Vervolgens ontvangt een bevestigingsmail met een link naar de
Teams vergadering. Via deze link
kunt u deelnemen aan de online
vergadering. Aanmelden is mogelijk
tot 17.00 uur op de dag voorafgaand
aan het wijkspreekuur.

Voor meer informatie over
Francien en haar werk, ga naar:
www.francienvandeven.nl
F | www.francienvandeven.nl

Wethouder van Dijk | F Vincent Knoops Fotografie
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Julio Saltos,
keukenvernieuwer
bij u in de buurt.

Keukenrenovatie: uw ‘oude’
vertrouwde keuken weer als nieuw!
Als u iets aan uw keuken wilt veranderen denk
dan eerst eens aan keukenrenovatie. Ik vervang
keukendeurtjes, werkbladen, kranen, laden en
scharnieren, inbouwapparaten en afvalsystemen.
Vraag vrijblijvend advies.....

T 06 - 30 28 17 22
juliosaltos@dekeukenvernieuwers.nl
www.dekeukenvernieuwers.nl

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
www.adcommunicatie.nl

COMMUNICATIE
uw communicatie
partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/
opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting
(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD

SCHERPE
PRIJZEN!

INZAMELING
• OUD PAPIER
• KLEDING
• SCHOENEN
Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur
Koeveldsestraat 16.
Maandelijks gratis deelname
aan onze loterij.
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F | Organisatie motortoertocht

Studiekeuzebootcamp,
welke studie past bij jou?
De open dagen van MBO, HBO en Universitaire studies vinden
in de herfst online plaats. Veel jongeren kunnen daarom bij hun
studiekeuze extra hulp gebruiken.
Zie jij als ouder ook even niet door de bomen het bos? Dat snapt
Ellen: “Logisch, maak maar eens een wel overwogen goede keuze
samen met je kind, online, uit het grote aanbod van 350 MBO,
275 HBO en 175 WO studie varianten.” Je kind is welkom bij Ellen
aan de eetkamertafel in Brandevoort!
Ellen Verheijen is studiekeuze adviseur en begeleidt jouw zoon of
dochter in één ochtend bij het maken van een studiekeuze. De studie-kandidaat maakt eerst thuis in alle rust een persoonlijkheidstest (duurt maximaal 8 minuten). Deze test is de basis van het
samenstellen van een goede studiekeuze top 5. “De kinderen gaan
opgelucht bij mij de deur uit met een mooi rijtje studies die naadloos aansluit bij: wie ben ik, wat wil ik én wat kan ik.” Dit geeft hen
rust in het hoofd en een doel waarom ze eigenlijk op school zitten.
Tijdens deze sessie geeft Ellen ze ook nog inzicht in welke banen je
kunt gaan uitoefenen na het volgen van een bepaalde studie. Ook
helpt zij kinderen een reëel beeld te geven van toekomstperspectieven. “Bijvoorbeeld het leuke meisje met interesse voor acteren
vanwege Netflix, neem ik mee in het brede scala van aantrekkelijke
studies met baangarantie”.
Ellen: “Ik krijg vaak reacties van kinderen dat ze er eigenlijk geen
zin in hadden, maar enthousiast bij mij de deur uitlopen. Hier
word ik weer blij van!” Ze gaan naar huis met een concreet studie-actieplan; wanneer zijn de online open dagen, meeloopdagen
en inschrijfdata. Hoe makkelijk voor thuis!
Wil je een sessie inplannen of meer informatie? Neem dan contact op met Ellen Verheijen via tellentenzo@gmail.com of 0643022303. Ook mail ik je graag vrijblijvend mijn aantrekkelijke
najaarsaanbieding.

Motortoertocht
in Brandevoort
Op zondag 13 september om 09.30 uur hebben 20
motorrijders en hun begeleiders zich met hun motoren
verzameld bij de Markthal in de Veste om deel te nemen
aan de door vrijwilligers georganiseerde motortoertocht.
De meeste mensen kenden elkaar niet en konden via deze
gezamenlijke passie, motorrijden, ervaringen delen en
genieten van een mooie tocht. De weergoden hadden ook
goed hun best gedaan, want het was schitterend weer.
Niet te warm, niet te koud en vooral droog.
De tocht ging door het Groene Woud, via Boxtel, Esch,
Vught, Vlijmen naar Bokhoven. Om daar aan de Maas te
genieten van de eerste pauze met een mooi uitzicht en
een goede versnapering. Al direct ontstonden de leukste
gesprekken en was de sfeer gemoedelijk en vertrouwd. Na
de pauze volgden verschillende dijken langs de Maas met
de vele bijzondere vergezichten en idyllische dorpjes, zoals
Maren Kessel, Dieden, Demen, Neerlangel en Neerloon.
Vervolgens leidde de route naar Reek, Mill en Wilbertoord.
Hier was de volgende lange pauze waar iedereen genoot (na
wat lang wachten) van een stevige lunch. Ook hier werden
ervaringen gedeeld en vooral ook veel gelachen. Mooi om te
zien dat zo'n hobby gemakkelijk verbind.
Tot deze pauze is er in vier groepen gereden om het zo
veilig mogelijk te maken. Aangezien de rijdiscipline zo goed
was, durfden we het aan om met de gehele groep tegelijk
te rijden en dat verliep uitstekend. Het laatste stuk naar
Brandevoort ging naar Elsendorp, De Mortel en Aarle-Rixtel
en natuurlijk langs Kasteel Croy. Voldaan en veilig is iedereen aangekomen bij de Markthal en werden de deelnemers
bedankt. Vrijwel iedereen gaf aan volgend jaar graag weer
mee te doen en vooral ook andere liefhebbers mee te zullen
nemen. 't Brandpunt was speciaal open gegaan en daar
hebben nog een aantal enthousiastelingen genoten van een
drankje, zodat er nog wat nagepraat kon worden.

Ellen en Barend | F Ellen Verheijen

De beide organisatoren hebben plechtig beloofd volgend
jaar weer een toertocht voor Brandevoort te organiseren
en verschillende deelnemers hebben aangegeven te willen
helpen. Belofte maakt schuld, dus tot volgend jaar!
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JONG & ONDERNEMEND
B R A N D E VO O R T :

F | Britt van der Kampen

Ze startte een jaar geleden haar
eigen bedrijf en maakte van haar passie haar
beroep. Aan het woord: Robin Sanders (22 jaar),
een creatieve hardwerkende tassengoeroe.
Deze jonge onderneemster uit Brandevoort
“vlamt” op dit moment met haar unieke,
handgemaakte lederen tassen.
F | Britt van der Kampen

Hoe ben je op het idee gekomen om tassen te gaan ontwerpen?
‘Ik ben altijd al creatief bezig geweest. Ik heb getekend, geschilderd en meubels gemaakt. Het is niet zo dat ik altijd tassenontwerpster wilde worden. Tijdens mijn stage bij ontwerper Piet
Hein Eek kreeg ik de opdracht om van ongebruikelijke materialen
een tas te maken. Ik kreeg hier alle vrijheid in, dit heeft mij geinspireerd en het zette mij aan tot het aanleren van de nodige
technieken en materialenkennis. Ik zat destijds op het Sint Lucas en kon daar volop experimenteren. In diezelfde tijd heb ik me
verdiept in het vak en ging ik drie keer per week naar Sittard waar
ik bij een tassenmaakster de fijne kneepjes van het vak leerde. Ik

begon bij mijn ouders thuis in de garage aan de Tierelayshoeve.
Ik had daar mijn werkplaats, maar de hobby sloeg al snel over in
meer. Het begon uit de hand te lopen en een logische stap was
om me in te schrijven bij de K.v.K. Ik vond een mooi atelier in
Eindhoven. De verkopen gaan grotendeels via de webshop.’
Hoe is de naam Flames ontstaan?
‘Ik had eens een lievelingsjeans waar vlammen op geborduurd
waren. Hier raakte ik door gefascineerd en wilde er graag ook een
bijbehorende tas bij. Ik heb toen een prototype van een beltbag
gemaakt met vlammen erop. Hier was ik meteen verliefd op. Van
het een kwam het ander en in mijn omgeving kreeg ik veel vragen
om tassen te maken. Het ging als een lopend vuurtje en er ontstond al gauw een hele lijn van verschillende producten. Naast
beltbags zijn er nu ook cross body bags, shoppers en riemen verkrijgbaar. Natuurlijk allemaal uniek en in diverse kleurencombinaties verkrijgbaar, vervaardigd uit de beste kwaliteit leer en
voor iedereen die zich wil onderscheiden van de rest met een
statement tas. De oplages van elke editie zijn zeer beperkt,
zo loop je niet snel iemand tegen het lijf met dezelfde tas.’
Doe je alles zelf?
Robin lacht en zegt: ‘ik vind het heel moeilijk om dingen uit handen te geven, ik ben nogal secuur en eigenwijs. Ik maak lange dagen, maar zelfs dan nog
zijn de dagen vaak te kort. Ik werk graag samen met
mensen die dezelfde drive hebben. Zo heb ik een
vast team met een fotograaf en modellen waar
ik vaak fotoshoots mee organiseer voor content
op mijn social media en website. Sinds enkele
weken heb ik ook een stagiair. Dat maakt het
meteen ook een stuk gezelliger in mijn atelier.
Ik ga zelf op inkoop en struin dan mijn vaste
adressen af. Daarnaast ben ik voortdurend op
zoek in binnen en buitenland naar nieuwe materialen en ideeën. Meestal ontstaat het idee
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over wat voor soort tas het moet worden nadat ik leer ‘gescoord’
heb. Ik kies leer op kleur, dikte en kwaliteit. Niet elke dikte is geschikt voor elk type tas.’
Heb je nog toekomstplannen?
‘Ik geloof echt in mijn producten, ben er trots op en ga nog elke
dag enthousiast aan de slag. Ik wil dit graag blijven voortzetten
en in de toekomst van Flamesthebrand een modemerk maken.
Ik investeer op dit moment alles wat ik verdien in mijn bedrijf en
heb onlangs een hypermoderne laser gekocht waar zoveel mee
mogelijk is dus wie weet...’

Politieke column

Mol:

Komt er duidelijkheid
over de giftreinen?

Wat is je boodschap aan
jonge ondernemers?
‘Werk vanuit je passie,
dan ontstaat er altijd iets moois!’

In de afgelopen zomer hebben de Brabantse dagbladen
in een reeks van artikelen geschreven over het vervoer per
spoor door Brabant. Vanuit de Rijnmond naar het Ruhrgebied en Limburg en visa versa. Veel aandacht was er voor
de steden Breda, Tilburg en Eindhoven. En passant werd
Helmond ook in beeld gebracht.

Fuutlaan 14k - 1 Eindhoven
www.flamesthebrand.nl

Die verminderde aandacht is in onze opinie misplaatst. Helmond heeft in de afgelopen veertig jaar fantastische uitlegwijken neergezet, zoals de Rijpelberg, Brouwhuis, delen van
’t Hout en vanzelfsprekend Brandevoort, samen met een
bevolkingsomvang tussen de 40.000 en 50.000 inwoners.

Ben jij of ken jij ook een (jong) talent in
Brandevoort die zijn/haar verhaal wil vertellen in
het Ons Brandevoort Magazine? Dat kan!
Voor meer informatie bel: 0492 845 350 of neem
contact op met advertentie@onsbrandevoort.com

PuurOsteo verruimt de openingstijden.
Avondspreekuur mogelijk.

Heeft U last van onverklaarbare
lichamelijke klachten of
chronische pijn? Wellicht
kan osteopathie helpen om
je klachten te verhelpen.
Barbara: “In mijn praktijk
wordt iedere behandeling
nauwkeurig afgestemd op
de patiënt.”

Kijk op puurosteo.nl voor meer informatie
en maak direct online een afspraak.
Puurosteo is gevestigd in het
Paramedisch centrum in Helmond/Stiphout.

En allemaal geconcentreerd om de spoorlijn van Eindhoven naar Venlo. Van oudsher zijn we in Helmond gewend
aan goederenvervoer per spoor en eerlijk gezegd daar is niks
verkeerd mee. In de huidige tijd van duurzaamheid en Global Goals kun je de trein als een zegen beschouwen in de
discussie over welke uitstoot dan ook. Het alternatief van
meer vrachtwagens op weg lijkt ons ondenkbaar. Bovendien
ook nog veel ongeluksgevoeliger! Vervoer per boot over onze
rivieren naar het achterland lijkt een goed alternatief. Lijkt,
want juist de klimaatveranderingen ( door CO2?) zorgen ervoor dat in de zomermaanden droogte de rivieren steeds
minder geschikt maken om te varen; tenzij er minder bevracht wordt, maar dat maakt het transport weer veel duurder. Wat ik er mee wil zeggen is dat transport per trein eigenlijk heel goed is ondanks de overlast van geluid. Maar de
kwestie is nu dat we door enorme economische groei en ook
de afhankelijkheid van buitenlandse productie geen gevoel
meer hebben van wat veilig is. Als bewoner van zo’n fantastische woonomgeving als Brandevoort is het nauwelijks te
bevatten welke gevaren er dagelijks langs komen. Ondanks
dat bewezen is dat treinverkeer vele malen veiliger is dan
wegverkeer.
Weet onze veiligheidsregio wat er langs komt, weet ons
gemeentebestuur dat? En veel belangrijker: hebben onze
hulpverleningsinstanties grip op de situatie?
En dan doel ik natuurlijk op de vele, vele tankwagons die
geregeld door onze stad denderen. Ik had verwacht dat we
na de zomer met deze inventariserende artikelen enige bestuurlijke opschudding hadden gekregen. Op zijn minst om
inzicht te geven over veiligheidsaspecten.
Het lijkt er op dat we vanuit de politiek wederom de vinger
aan de pols moeten leggen: de begrotingsbesprekingen lenen zich daarvoor.
Frans Mol,
Fractievoorzitter 50PLUS Helmond
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Kan osteopathie
iets betekenen voor
jouw gezondheid?
Indien je last hebt van rug- of nekpijn
kan een behandeling bij een osteopaat
zinvol zijn. Ook voor klachten als hoofdpijn, migraine, oorsuizen, prikkelbare
darmen of moeheid kan osteopathie
vaak iets betekenen. Door het hele lichaam te onderzoeken en te behandelen
kunnen blokkades worden opgespoord
die niet direct met de klacht zelf in verband wordt gebracht.
Je lichaam is een complex geheel en iedere
verstoring werkt door in de rest van je lichaam. Een osteopaat kan blokkades oplossen waardoor klachten verminderen of
verdwijnen. Een osteopaat zal altijd de verbinding zoeken met de reguliere geneeskunde, in veel gevallen kunnen verschillende therapieën elkaar aanvullen. Indien
nodig zal de therapeut je adviseren om
contact op te nemen met de huisarts of
een specialist voor aanvullend onderzoek.

het zinvol zijn om een afspraak te maken
bij een osteopaat. Door osteopatische
behandelingen verbetert het zelf herstellend vermogen van je lichaam en vergroot
je kans op volledige genezing. Bijzondere
aandacht tijdens de behandeling gaat in
dit geval uit naar je longen en longvliezen.
Deze zijn vaak aangetast door de ziekte.
Benieuwd of osteopathie voor jou
of je kind oplossingen kan bieden?
Ik behandel volwassenen, kinderen en
baby’s. Ook zwangeren kunnen terecht
bij mij in de praktijk. Kijk op de site www.
puurosteo.nl voor meer informatie of
neem vrijblijvend contact op via e-mail
of mobiel. Je kunt op alle werkdagen,
behalve op dinsdag, terecht voor een behandeling. Op maandag en donderdag is

F | Barbara van der Leij

het mogelijk om in de avonduren een afspraak te maken. Tevens kan je makkelijk
zelf een afspraak plannen via:
www.puurosteo.nl
De praktijk PuurOsteo is gevestigd in
Helmond/Stiphout, Dorpsstraat 51,
info@puurosteo.nl, 0629409951

Covid19 en osteopathie?
Indien je een infectie met corona hebt
doorgemaakt en ziek bent geweest kan

www.onsbrandevoort.com
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GEZOCHT
Gezocht:
Marktspullen, antiek,
klokken, schilderijen,
beelden etc. Tel.:
06-13208306

TE HUUR
FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-;
Staantafel € 4,-;
Karaoke € 25,-;
Tel. 0492-510855
www.ikgeefeen
feestje.nl

TE KOOP

A

B

C

Weet jij welke van deze drie stukjes in de puzzel past?
Raad het juiste antwoord en win een waardebon
t.w.v. € 20,- te besteden bij Cafetaria Brandevoort!
Mail het juiste antwoord naar redactie@onsbrandevoort.com o.v.v.
fotopuzzel + maandnummer. Voeg in de mail uw naam, adresgegevens en
telefoonnummer toe en wie weet bent u deze maand de winnaar!
Insturen van de juiste oplossing kan tot en met 6 september 2020.
De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie september 2020: Ton van den Bliek

Rolluiken, luifels,vloerbedekking,
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, etc.
Zeer concurrerende
prijzen. Gratis meten
en prijsopgaaf.
Willie’s stoffering,
Braaksestraat 10,
Helmond,
T: (0492) 535901

Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe.
Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
cursussen
vakantie
evenementen
radio en tv

kennismaking
diversen
auto’s en motoren

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum
Brandevoort,
De Plaetse 98
5708 ZJ Helmond
Website: www.sgcb.nl
E-mail info@sgcb.nl
Huisarts
Spoedlijn huisartsen: 0492 – 50 47 04
Spoed avond / weekend: 088-8765151
Afspraak maken: 0492-504705
Medicatie herhalen: 0492-504706
Intercollegiaal overleg: 0492-504707
Openingstijden: maandag tot
en met vrijdag 8.00 - 17.00 uur
Apotheek Brandevoort
0492 – 37 00 47
De Plaetse 86, 5708 ZJ Helmond
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
8.00 - 17.30 uur
Dokter
(alleen spoedgevallen)
Centr. Huisartsenpost
Telefoonnummer: 0900-8861
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 17:00-08:00,
weekend/feestdagen.
Apotheek
(alleen spoedgevallen)
Dienstapotheek Peelland
Telefoonnummer: 0492 - 59 59 83
Elkerliek Ziekenhuis,
dagelijks 17:00 tot 08:00,
weekend/feestdagen

Wat te verkopen? Probeer ‘n Brandje, verrassend succesvol!
te koop
te huur
personeel
woningruil

Bereikbaarheids
diensten

te koop gevraagd
huisdieren
onroerend goed

Politie
Politie afdeling Helmond Centrum,
bezoekadres: Kasteel-Traverse 101, Helmond
Telefoonnummer: 0900-8844
Website: www.politie.nl
Stadswacht
Tel. 0492 – 84 59 70

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

Inleveradres: Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

Buurtbrigadier Roy Mudde
Telefoonnummer: 0900 – 88 44
E-mail: roy.mudde@politie.nl
Gemeente Helmond
Tel. 0492-140492
Storingen (24 uur)
Elektriciteit / gas: Tel. 0800 – 90 09
Water: Tel. 0492 – 59 48 94
Slachtofferhulp
Na telefonische afspraak
Tel. 0900 – 0101
Dierenambulance:
Tel. 0492 - 51 39 71
GGD Brabant-Zuidoost
Website: www.ggdbzo.nl | Tel. 088 – 0031 100

Ook uw advertentie in het Ons Brandevoort Magazine?
Neem dan gerust contact met ons op over de mogelijkheden.

Verloskundigen
Ditchbij verloskundigen Helmond
De Plaetse 98B, 5708 ZJ Helmond
0492-501712

Danielle Huissoon 06- 30 25 25 12 | Christel Sanders 06- 30 07 31 81
advertentie@onsbrandevoort.com

Wijkraad Brandevoort
Biezenlaan 29, 5708 ZD Helmond
www.wijkraad.brandevoort.org
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VERKO
AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

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

TE
TE KOOP
KOOP

NIEUW
NIEUW
NIEUW

Vraagprijs € 669.000,- k.k.
Vraagprijs € 539.000,- k.k.
Vraagprijs
€ 669.000,k.k. € 539.000,- k.k.
Vraagprijs
€ 669.000,- k.k.
Vraagprijs

Brandevoort 37
Cijnsbeemden 9
Cijnsbeemden
9 Brandevoort 37
Cijnsbeemden
9

VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT

VERKOCHT
VERKOCHT

NIEUW
NIEUW

TE KOOP

Vraagprijs € 379.000,- k.k.
Vraagprijs
539.000,k.k.
Vraagprijs €€
379.000,k.k.

Statenlaan 188
Brandevoort
37
Statenlaan
188

VERKOCHT

VERKOCHT
VERKOCHT

VERKO

Hardenbeemden 5
Kravelsbeemden 19
Hardenbeemden
5
Kravelsbeemden
19
Hardenbeemden
5
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KLAASEN
KLAASEN
AVH OBM
AVH OKT
OBM2020
OKT 2020

VERKOCHT
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Louwerserf 40
Louwerserf 40
Kravelsbeemden
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