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Beste lezer,
Voor u ligt het tiende en daarmee het laatste 
nummer van 2021 van het Ons Brandevoort 
Magazine. De voorpagina behoeft geen uitleg: 
wij wensen u heel fijne feestdagen toe! 

Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer 
volop nieuws uit en over Brandevoort. U ziet de 
eerste editie van Ons Brandevoort Magazine van 
2022 weer verschijnen in de loop van februari.

In deze editie
Wendy ging op de koffie bij Nico en Jo van Ham, 
een gezellig echtpaar dat al 60 jaar getrouwd is 
en bijna 20 jaar met veel plezier in Brandevoort 
woont. Ray Nicholson heeft een grappige car-
toon getekend en Kristie ging langs bij Angélique 
Kuijs die met Op je Plaets uitgeroepen is tot Held 
van Helmond. Dit en nog veel meer leest u in dit 
nieuwste nummer van ons magazine.

U kunt ook elke maand iemand opgeven voor 
een bloemetje. Kent u iemand die dit verdient? 
Mail naar redactie@onsbrandevoort.com en 
vertel ons waarom diegene in het zonnetje gezet 
zou moeten worden.

Ten slotte hopen wij voor iedereen op een gezel-
lige decembermaand en een sprankelend begin 
van het nieuwe jaar.

Suzan de Jong  adviseert, 
begeleidt en helpt kiezen.

Op de koffie bij: Nico en 
Jo van Ham

Herenboeren: ‘samen duur-
zaam voedsel produceren’

Angélique Kuijs van 
Op je Plaets trots op Held 
van Helmond-speld
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Veel mensen zien zelfs door de bomen het bos 
niet meer, als het gaat om financiële onderwer-
pen. Suzan de Jong van Geld & Woning helpt je 
hier graag bij! 

Een aantal weken geleden was de hele tuin 
en woning van Nico en Jo van Ham feestelijk 
versierd: ze waren 60 jaar getrouwd.

‘Lekkere groente, sappig fruit en vers vlees, dat 
lokaal wordt geproduceerd én waar je direct 
invloed hebt op wat er verbouwd wordt.’ Het 
adagium van een aantal enthousiaste vrijwilligers 
om in de regio, tussen de beken ‘De Dommel’ en 
‘De Aa’, een gemengd boerenbedrijf te starten

Een plek waar dagbesteding voor jongvolwasse-
nen met een verstandelijke beperking samen-
komt met ontmoetingen met wijkbewoners. Dat 
was de droom die Angélique Kuijs had toen ze, 
bijna twee jaar geleden, startte met Op je Plaets 
in Brandevoort.

Wij wensen u 
veel leesplezier!
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Denkt u ook wel eens 
over het opnemen van de 
overwaarde op uw woning?
Bel Suzan!

Denkt u ook wel eens 
over het opnemen van de 
overwaarde op uw woning?
Bel Suzan!

Wist u dat: 

- De gemiddelde prijs van een koopwoning in
Mierlo-Brandevoort sinds 2013 ca. 60% is gestegen.

- U in heel veel gevallen (een deel van) deze
overwaarde kunt opnemen voor zaken zoals:
o Studie / schenking kinderen
o Eerder stoppen met werken
o Aankoop beleggingspand
o Auto
o Verbouwing
o Tuin / zwembad
o Energiebesparende voorzieningen

(zonnepanelen, warmtepomp)
o Herfi nancieren (zakelijke) kredieten

- U zo’n opname in veel gevallen ook
afl ossingsvrij kunt fi nancieren, waardoor
de extra lasten extreem laag zijn.

- Dit alles vaak ook nog gecombineerd
kan worden met het oversluiten van
uw hypotheek waardoor u bespaart op
uw huidige hypotheeklasten.

 Brugstraat 81 5731HG Mierlo

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Bel Suzan! 0492 79 21 48
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mierlo-brandevoort@geldenwoning.nl

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

volg ons op:

www.obsbrandevoort.nl
De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond

Hulshoeve 4,
5708 SL  Helmond

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

administratiebrandevoort@obsh.nl0492 - 667857
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Door: Wendy Lodewijk

Haar kantoor in Mierlo, tegen Brandevoort 
aan, is sinds april dit jaar geopend en daar 
is iedereen welkom met allerhande financiële 
vragen. Of het nu gaat om hypotheken, ver-
zekeringen of andere geldzaken, zij voorziet 
iedereen van een passend advies. Kom je lie-
ver niet naar kantoor? Dan is het ook mogelijk 
om een afspraak bij je thuis te maken. 

Gepassioneerd
Cijfers en berekeningen zijn gesneden koek 
voor Suzan. Zij weet alles van financiële 
dienstverlening en helpt mensen graag de 
juiste keuzes te maken. Ze vertelt: “Een hypo-
theek sluit je niet zomaar af. Het gaat om een 
groot bedrag en vaak ben je een groot deel 
van je leven bezig met terugbetalen. Het is 
niet iets dat je zomaar even doet. Ik wil graag 
mensen helpen alle voor- en nadelen op een 
rij te zetten en daarmee de juiste beslissing te 
maken. Ik informeer, adviseer en maak dui-
delijk wat de mogelijkheden zijn.” Het werken 
met mensen is ook precies datgene wat voor 
Suzan haar werk zo leuk maakt. “Iedereen 
heeft zijn eigen verhaal, iedereen komt met 
een eigen vraagstuk. Dat maakt het zo ont-
zettend divers en leuk om te doen. Geen dag 
is hetzelfde”, vertelt ze stralend.

Slimme keuzes
Eenmaal een hypotheek afgesloten, zitten 
veel mensen deze simpelweg ‘uit’. “Toch is 
het altijd slim om nog eens kritisch naar je 
hypotheek te kijken”, legt Suzan uit. “Vroeger 
werd bijvoorbeeld met enige regelmaat een 
beleggingshypotheek afgesloten. Vaak blij-

ken de risico’s groter en het rendement klei-
ner dan gedacht. Zeker met de huidige rentes 
is het dan verstandig om te kijken of er inte-
ressante mogelijkheden zijn om je hypotheek 
over te sluiten. Uiteindelijk willen we natuur-
lijk meer zekerheid en lagere lasten.”
Naast een hypotheek voor de aankoop van 
een andere woning, kan een hypotheek ook 
een oplossing bieden om je pensioen wat aan 
te vullen. “Veel mensen die nu met pensioen 
gaan, leven nog met de instelling dat je je 
hypotheek moet aflossen. Het is echter geen 
probleem om een kleine hypotheek over te 
houden. Als je de overwaarde van je woning 
bijvoorbeeld opneemt, kan dat een mooie 
aanvulling zijn op je pensioen, of financiële 
zekerheid bieden bij een grote verbouwing. 
Dit is vele malen goedkoper dan een per-
soonlijk krediet. Daarnaast hoef je ook niet in 
te zitten voor de nabestaanden op het mo-
ment dat je komt te overlijden, want zij erven 
de woning waarop de lage hypotheek geves-
tigd is en bij verkoop kan de schuld dan ook 
direct afgelost worden.”

En zo kan Suzan nog veel meer voorbeelden 
noemen waarbij zij graag mensen aan de 
hand neemt in de wereld van geld. “Ik licht 
graag toe welke mogelijkheden er zijn en leg 
deze dan ook allemaal op tafel. Vervolgens 
maken we samen de beste keuze”, vertelt ze 
over haar werkwijze. “Ik vind het belangrijk 
dat mensen hun eigen beslissing maken, niet 
ik. Ik informeer en adviseer. Dit doe ik overi-
gens wel het hele traject. Ik blijf graag betrok-
ken bij mijn klanten en neem er de tijd voor. 
Niet alleen bij hypotheken, ook bij andere 
financiële vraagstukken.”

Welke hypotheek past het beste bij mijn aankoop van een nieuwe 
woning? Welke overlijdensrisicoverzekering kan ik het beste afsluiten, 
als ik graag zeker willen stellen dat mijn partner met een gerust hart 
in ons huis kan blijven wonen, mocht ik komen te overlijden? En 
als ik mijn keuken wil verbouwen, welk krediet kan ik dan het beste 
aanspreken? Het zijn allemaal vraagstukken waar lang niet iedereen 
direct een antwoord op heeft. Veel mensen zien zelfs door de bomen 
het bos niet meer, als het gaat om financiële onderwerpen. Suzan de 
Jong van Geld & Woning helpt je hier graag bij! 

Voor elk financieel
vraagstuk een 
passende oplossing

Suzan de Jong 
adviseert, begeleidt 

en helpt kiezen.

Meer informatie?
Suzan is flexibel in de tijden waarop ze een afspraak kan 
maken. Ook een afspraak in de avonduren is mogelijk. Wil 
je graag eens kennismaken en bekijken wat Suzan voor je 
kan betekenen? Mail naar suzandejong@geldenwoning.
nl, bel 0492 79 21 48 of loop eens binnen bij haar kantoor 
aan de Brugstraat 81 in Mierlo. Meer informatie is ook te 
vinden op www.geldenwoning.nl, de franchiseorganisatie 
waar Suzan deel van uitmaakt. 

Suzan de Jong | F Leonie Voets
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Op de koffie bij:

Nico en 
Jo van Ham
Een aantal weken geleden was de hele tuin en woning van 

Nico en Jo van Ham feestelijk versierd: ze waren 60 jaar getrouwd. Het 
sympathieke echtpaar heeft dit heuglijke jubileum gelukkig kunnen vieren 

met kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, andere familieleden, 
vrienden en mensen uit de buurt. “Daar zijn we heel dankbaar voor”, vertelt 

een stralende Jo. “Ik ken genoeg mensen van middelbare leeftijd die hun 
ouders niet meer hebben, helaas.”

Door: Wendy Lodewijk

Bijna 20 jaar Brandevoorters
Nico komt oorspronkelijk uit het Haagje 
en Jo uit Beek en Donk. “Maar dan wel 
de Donk hè, net als onze burgemeester”, 
voegt ze eraan toe. Ze hebben samen 
40 jaar lang aan de Mierloseweg in Mier-
lo-Hout gewoond en zitten inmiddels al-
weer bijna 20 jaar op hun plek in Brande-
voort. “Ik weet het nog precies”, vertelt Jo. 
“Op onze 40-jarige huwelijksdag kregen 
we te horen dat we hier in Brandevoort 
mochten gaan wonen. Vervolgens heb-
ben we op 24 april 2002 de sleutel ge-
kregen en op 1 juni dat jaar zijn we er gaan 
wonen.” Nico houdt zich niet zo bezig 
met data. “Ik weet alleen wanneer ik ver-
jaar hoor”, vult hij zijn echtgenote droog 
aan. “Over vijf jaar weer een feestje, als we 
65 jaar getrouwd zijn”, zegt Jo vervolgens 
resoluut. Sinds we 25 jaar getrouwd zijn, 
hebben we elke 5 jaar een feestje gege-
ven. En de ‘gewone’ jaartallen zijn we uit 
eten geweest”, lacht ze.

Het echtpaar heeft Brandevoort opge-
bouwd zien worden. “Eerst waren hier 
akkers”, vertelt Nico. “Toen ik de tuin ging 
aanleggen, kwam er niet veel anders bo-
ven dan maïs”, zegt hij lachend. “Maar we 
zitten hier prachtig te wonen”, zijn ze het 
beiden over eens. “We zitten dicht bij een 
school en dat vinden we leuk. Hier in de 

straat is altijd bedrijvigheid. Het brengt le-
ven in de brouwerij. Daarnaast kennen we 
veel mensen hier uit het blok en verderop 
uit de straat. Die zijn zelfs op ons 60-jarig 
huwelijksfeest geweest. Het is echt heel 
gezellig wonen hier. We hebben het zo 
ontzettend goed naar de zin! Het Alphon-
sus lonkt nog niet, wat ons betreft blijven 
we de rest van ons leven hier wonen. Hier 
zijn we thuis.”

Geen stilzitters
Nico en Jo vervelen zich geen seconde, 
ook al zijn er beperkingen door corona. 
“We gaan nu bijvoorbeeld niet op vakan-
tie, maar een lekker stukje fietsen en on-
derweg een terrasje pakken, doen we nog 
steeds erg graag! Hier in de omgeving is 
ontzettend veel moois te zien en daar ge-
nieten we echt van. We fietsen zo 50 tot 
60 km! Wel met de nodige tussenstops”, 
wordt er geknipoogd. 
Ze zijn allebei nog erg actief. “Boodschap-
pen halen we op de fiets. In onze vrije tijd 
zitten we op de fiets. En onze tuin houden 
we nog zelf bij, zolang dat kan. In het ver-
leden hebben we veel gereisd, veelal met 
auto en caravan. We hebben een groot 
deel van de landen in Europa gezien. 
Er zitten echt prachtige plekken bij. We 
hebben wat afgesleurd met die hut van 
ons. Uit Frankrijk hebben we zelfs leuke 
vrienden overgehouden, daar hebben we 
nog altijd contact mee. En in Noorwegen 

hebben ze lekkere vis joh!” Het sociale 
duo zit vol verhalen. Niet alleen reisverha-
len, overigens. Er passeren ook een hoop 
grappige anekdotes de revue. Zo is Nico 
een keer in het kanaal gevallen tijdens het 
vissen met zijn kleinzoon. Hij kon er zelf 
niet meer uit komen en dus is kleinzoon 
hulp gaan halen bij de nabije garage. Ook 
als ik vraag naar hun ontmoeting tiental-
len jaren geleden, is dat meteen een grap-
pig verhaal. 

Ze liepen elkaar tegen het lijf op de Steen-
weg in Helmond. Ik vraag wat daar te 
doen was. “Niks”, antwoorden ze in koor. 
“Ge liep maar wat door de stad te zwalken 
en zo kwam je wat mensen tegen”, vertelt 
Nico met een mooie tongval. Jo vervolgt: 
“Ja, toen hebben we wat gekletst en nou 
zit ik er nog aan vast”, zegt ze grijnzend. 
De verhalen komen met een hoop gegrin-
nik en gelach op tafel. Het is gezellig hier 
aan de Roefvoort. 

Levensbestendige woning
Ten slotte vertellen Nico en Jo nog over de 
stappen vooruit die ze hebben gemaakt 

bij de verhuis naar Brandevoort. “Ons 
huis in Mierlo-Hout, waar we overigens 
ook met heel veel plezier gewoond heb-
ben, anders hou je het geen 40 jaar vol, 
was in beginsel heel basis. Een woonka-
mer, slaapkamer en een open zolder, dat 
was het. De badkamer en dergelijke, heeft 
onze Nico allemaal zelf verbouwd en ge-
plaatst. Dat was me een klus. Uiteindelijk 
hebben we fijn gewoond in dat huis. En 
nu in Brandevoort wonen we lekker ge-
lijkvloers. Hier kunnen we nog wel even 
vooruit. We zijn helemaal gewend in deze 
mooie en gezellige wijk. We lachen wat af 
en dat houdt ons jong, evenals het erop-
uit trekken in de natuur. We hopen hier 
nog heel wat jaartjes te zitten.” Nico en Jo van Ham | F Wendy Lodewijk
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Fijne feestdagen!

F | Ray Nicholson

Het team van Ons Brandevoort Magazine wenst u een heel fijne 
decembermaand, prettige kerstdagen en een spetterend nieuwjaar! 
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Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

CADEAUCADEAU
HET SPEELHUISHET SPEELHUIS

GEEF 

CADEAU
JUIST NU

THEATERSPEELHUIS.NL/CADEAU

CADEAUCADEAU
HET SPEELHUIS

binnenkort:

wo 29 dec 20.30 u  
jeroen van veen    
SPEELT CANTO OSTINATO 
& THE BEST OF EINAUDI
vr 07 jan 20.45 u  

steffen morrison   
SOUL REVOLUTION TOUR
do 13 jan 20.30 u  

mart hillen 
MART & MOVIES
vr 14 jan 20.45 u  

krienouwa
YAKOEZA & BOLDER
za 15 jan 20.00 u  

the humps 
CELEBRATING 50 YEARS 
OF THE MUSIC OF CAMEL
ma 17 jan 19.30 u  

marduk en vader   
UNITED TITANS TOUR 2022
vr 21 jan 19.30 u  

rinus gerritsen 
OVER 60 JAAR GOLDEN EARRING

podium

FALLING FOR FIGARO
Romantische komedie om bij weg te zwijmelen 

TOUT S’EST BIEN PASSÉ  
Gebaseerd op de roman ‘Alles ging goed’

 
ZA 08 JAN 19.00 U 
FILMLEZING MEXICAN BORDER   
Door regisseur Martin Koolhoven

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

expo

Deze winter zijn er verschil-
lende exposities te zien in 
onze expositieruimte en de 
Lichtstraat.

tot 14 jan  
FOTOSERIE ‘IEDEREEN 
MAG ER ZIJN’
Een initiatief van Roze 50+

tot 14 jan  
WELKOM IN HET 
VERHEDEN
Stijn Peeters en leerlingen 
Fontys Hogeschool

tot 16 jan  
WAT EEN WERK! 
Stripmaker Jan Vriends en 
Illustrator Medy Oberendorff

v.a. 22 jan  
WORLD PRESS PHOTO 
EXHIBITION 2021
Een terugblik op nieuwsjaar  
2020 met thema's als Black 
Lives Matter, Covid-19, en 
meer.

www.diepvriesspecialist.nl
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407

Deze aanbieding is geldig van 8 december t/m 26 december 2021

Verrassend lekker 
op de gourmet of als 
vispannetje uit de 
oven!

Gepelde

Garnalen
400 gram - Epic

Normaal 7,99

5,99

De Veste in Brandevoort
gaat vergroenen! 

De details zijn nog niet bekend maar als 
Stichting Stadslandbouw Brandevoort 
doen we alvast een inventarisatie, zodat 
we in beeld krijgen hoe groot de inte-
resse is (geen verplichtingen!). Zo heb je 
ook genoeg tijd om het te bespreken met 
de buren, want hoe meer huizen er mee 
doen, hoe gezelliger en hoe mooier onze 
Veste straks wordt. Minder stenen leidt 

tot minder hittestress, betere afvoer van 
regenwater en bovendien zullen de vlin-
ders en bijen je heel dankbaar zijn! Als 
andere bewoners van Brandevoort ook in 
de achter- of voortuin nog stenen teveel 
hebben, dan mogen die (natuurlijk!) ook 
meedoen. 
Op www.stadslandbouwbrandevoort.
nl/geveltuinen kun je al wel de spelregels 

lezen van een geveltuin in de gemeente 
Helmond (contactpersoon is Hanneke 
Theuws) voor als je niet kan wachten om 
te beginnen. 
Stuur een berichtje naar info@stadsland-
bouwbrandevoort.nl als je die dag ook 
mee wil doen, zodat we je op tijd de in-
formatie kunnen geven over deze actie: 
stenen eruit, planten erin!

Woon je in de Veste en lijkt het je leuk om ook zo’n leuk geveltuintje aan te leggen? Maar 
zie je op tegen het gedoe van zand, stenen en grond? Meld je dan nu vast aan voor Operatie 
Steenbreek. Op zaterdag 12 maart 2022 zorgt de gemeente Helmond voor de aan- en afvoer 
van zand, grond en stenen centraal in de wijk. Bovendien zijn er hoveniers aanwezig om te 

adviseren welke planten je bij jouw gevel het beste kunt plaatsen (zon/schaduw).

Voorbeelden van een geveltuintje | F Stichting Stadslandbouw Brandevoort
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wenst u fijne
feestdagen

www.vanberlooptiek.nl | info@vanberlooptiek.nl | Hoofdstraat 99, Helmond (Mierlo-Hout)

Van Kerkoerle
voor huis, tuin & interieur
65+ KLUSSER/
STYLIST
Bza voor timmerwerk,
schilderen en behangen.
Van RESTYLEN tot STYLING.
In woon en bedrijfsruimte, 
modern of landelijk.
Tevens tegelwerk en straatwerk.
Ruim 40 jaar ervaring
Info: 06-11441257

Henry Manders 
Bestrating

06 - 20 40 44 33
www.mandersbestrating.nl

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

Helmond (Stiphout)

fi nanciële planning wonen | hypotheken echtscheidingen

Geef je dromen 
een Kanzz
Financiële planning levert 
je meer op dan het kost! 
Ben je onzeker over je 
fi nanciële toekomst? 
Start met een fi nancieel plan. 
Je bespaart geld en kunt de 
juiste fi nanciële beslissingen 
nemen. Bel voor een 
vrijblijvende afspraak of 
kijk op kanzz.nl.

Hans Maasakkers, FFP
06 - 50 52 47 02
hans@kanzz.nl
Herselsestraat 16  
5708 XK  Helmond
www.kanzz.nl

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

U woont in een prachtige wijk, maar dat hoef ik u ongetwij-
feld niet te vertellen. Niet voor niets heeft u ooit, samen met 
bijna 11.000 wijkgenoten, besloten om in deze nog steeds 
groeiende wijk te gaan of blijven wonen. Brandevoort heeft 
een prachtige architectuur en inrichting, mooie voorzienin-
gen als ’t Brandpunt en het winkelcentrum aan De Plaetse, 
evenementen als Dickensnight en Markthopper en is een wijk 
waar mensen elkaar kennen en helpen. Daar zijn wij ook als 
SP trots op! 

Een wijk is geen verzameling van gebouwen en straten. Het 
zijn de mensen die de wijk maken. Daarom is het voor de po-
litiek ook belangrijk om te luisteren naar wat wijkbewoners te 
vertellen hebben. En aan de slag te gaan met de onderwerpen 
die daar leven. De SP gaat daarom regelmatig ‘kloppen’ in de 
wijk: gewoon langs de deuren gaan om een praatje te maken 
en te luisteren naar wat er leeft. 

Ook in Brandevoort. Zo ontstond er onrust over een buislei-
ding waar gevaarlijke stoffen door vervoerd zouden gaan wor-
den. Deze kwam veel te dicht bij bestaande en toekomstige 
huizen te liggen. Na succesvolle acties van buurtbewoners, de 
SP en lobby van het stadsbestuur richting Den Haag, is de gif-
pijp op deze plek van tafel. En wat ons betreft blijft dat ook zo.  

Hier draait het wat de SP betreft om: niet tegenover, maar 
naast inwoners staan. Niet denken in beperkingen, maar kij-
ken wat wel kan. De menselijke maat moet leidend zijn bij 
wat we als gemeente doen. Samen met de wijkbewoners en 
de wijkraad. Op die manier is ook de slimste wijk ter wereld, 
Brainport Smart District, tot stand gekomen. De omgeving en 
toekomstige bewoners zijn vanaf het begin betrokken bij de 
uitwerking van de plannen. 

Zo willen we als SP ook de komende jaren samen verder bou-
wen aan Brandevoort. Door de wijk en Brainport Smart District 
verantwoord verder te laten groeien, met voldoende huur-
woningen en huizen voor starters. Door bestaande woningen 
duurzamer te maken en de openbare ruimte te vergroenen. 
Door samen met buurten te werken aan de leefbaarheid met 
buurtpreventie en whatsapp-preventie. En door klaar te staan 
voor iedere inwoner die hulp nodig heeft, omdat het om wat 
voor reden dan ook zelf even niet meer lukt. 

De SP is er klaar voor! U 
kunt en mag de komen-
de jaren opnieuw op ons 
rekenen. Mogen wij op 16 
maart op u rekenen? 

Erik de Vries
Lijsttrekker SP Helmond

Trots op Brandevoort!
Politieke column

11

Houtsnippers spaarsysteem is 
gestopt per 31-12-2020

Let op: U kunt uw gespaarde 
punten nog inwisselen t/m 
31-12-2021 bij Electro World 

Wout van Vlerken en 
Wim Mulkens.

 
Vergeet ze niet, ze zijn geld waard!

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing 

Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Door: Harrie van der Sanden

Herenboerderij
‘De basis van een herenboerderij is een 
coöperatie van tweehonderd gezinnen, 
die eigenaar is van de boerderij en/of 
tuinderij’. De boerderij heeft een pro-
fessionele landman in dienst om de 
dagelijkse gang van zaken op en rond-
om de boerderij te behartigen. De co-
operatie en de agrariër worden in hun 
beleidszaken en werkzaamheden on-
dersteund door de ‘Herenboeren Ne-
derland’. 

Herenboeren is een beproefd concept 
met inmiddels tien in bedrijf zijnde 
boerderijen in Boxtel, Soerendonk en 
Weert. Bij de inschrijving wordt een 
eenmalige investering gevraagd. ‘Voor 
een bedrag van zo’n twaalf euro per 
week per mond kan er groente, fruit en 
vlees worden afgehaald’, aldus Marco 
Adema van de werkgroep.

Natuur gedreven landbouw
Op de boerderij wordt natuur gedre-
ven landbouw bedreven. Een duurza-
me benadering van de bodem is altijd 
het uitgangspunt. Dat betekent onder 
meer, dat de opeenvolgende teelten de 
bodem beter moeten achterlaten, dan 
dat men deze aantrof. De productie 
wordt afgestemd op wat de grond op 
een natuurlijke manier kan produceren. 
Op kleigronden groeien nou eenmaal 
andere gewassen dan op zand of veen. 
Onkruidbestrijding gebeurt grotendeels 
met de hand. Om de gewassen te be-

schermen worden in de buurt planten 
aangeplant, die natuurlijke vijanden van 
de schadelijke beestjes of organismen 
aantrekken. Alleen als het echt niet 
anders kan dan worden bestrijdings-
middelen ingezet, waarbij biologisch de 
ondergrens is. Naast groenten en fruit 
worden er kippen, varkens en runderen 
gehouden. Het aantal runderen in de 
kudde is dusdanig, dat er op de boerde-
rij voldoende voedsel voor de winter kan 
worden verbouwd en dat de mest de 
bodem niet overbelast. Voor de varkens 
wordt een ruim onderkomen gebouwd 
en de kippen wonen in de kipcaravan, 
die in de boomgaard staat.

Meehelpen op de boerderij
Er is volop gelegenheid om onder toe-
zicht van de boer mee te helpen op de 
boerderij. Alleen wekelijks de producten 
ophalen is ook prima. Doordat mensen 
in hetzelfde schuitje zitten, worden er 
spontaan activiteiten georganiseerd, 
zoals kookworkshops, wekken van 
groenten, kindermiddagen of picknick. 
Er vormt zich een community rondom 
de boerderij.

De kartrekkersgroep van Herenboeren 
‘Rijk van Dommel en Aa’ is volop be-
zig om mogelijke locaties voor grond 
te zoeken in Geldrop-Mierlo, Nuenen 
en Helmond (Brandevoort/Stiphout). 
Voor de ontwikkeling van ‘Gijzenrooij’ 
hebben zij zich gepresenteerd aan de 
gemeente. Het Herenboeren concept 
sluit naadloos aan bij de visie voor 
‘Gijzenrooij’.

‘Samen duurzaam
voedsel produceren’
‘Lekkere groente, sappig fruit en vers vlees, dat lokaal 
wordt geproduceerd én waar je direct invloed hebt op 
wat er verbouwd wordt.’ Het adagium van een aantal 
enthousiaste vrijwilligers om in de regio, tussen de beken 
‘De Dommel’ en ‘De Aa’, een gemengd boerenbedrijf te 
starten, heeft eerder dit jaar een doorstart doorgemaakt.  

F | Herenboeren

Herenboeren
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Kom gezellig winkelen in 
W.C. Mierloseweg Helmond Combicentrum

Hier vindt u uitsluitend gemotiveerde zelfstandige ondernemers 
die actief bezig zijn met hun beroep. Geen filiaalbedrijven.

Dus al met al de moeite waard om eens het 
Winkelcentrum Mierloseweg te bezoeken.

Gratis parkeren

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! Rabarbertaart 

met frambozensaus en vanille-ijs

Recept

Ingrediënten deeg:
80 gram boter, 125 gram bloem, 60 gram rietsuiker, ½ ei, 
1 zakje vanille suiker.
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet de springvorm in met 
boter. Maak van de boter, bloem, ei en suiker een kruimeldeeg 
door deze goed door elkaar te mengen. Druk het deeg op de bo-
dem van de bakvorm en bak af in 15 minuten in de oven.

Ingrediënten vulling:
3 eidooiers, 200 gram suiker, 50 gram bloem, 125 ml room,
 ½ kg rabarber
Bereidingswijze:
Klop de eidooiers samen met de suiker los en voeg bloem en de 
room erdoor. Snij de rabarber in kleine stukjes en meng deze er 
ook door. Verdeel de vulling over de taartbodem en bak het ge-
heel in de oven 1 uur tot de taart stevig is. Laat afkoelen.

Ingrediënten eiwitschuim:
3 eiwitten, ½ vanillestokje, 60 gram suiker, 1 zakje vanillesuiker.
Bereidingswijze:
Klop de eiwitten op met de mixer en voeg langzaam de suiker en 
vanillesuiker toe tot hij mooi wit en stevig is. Voeg dan ook het 
merg van het stokje toe door deze er uit te schrapen. Verdeel het 
schuim over de taart en gril of brand hem af met de brander.

Serveren: laat de taart afkoelen en serveer op bord met 
frambozensaus en een bolletje ijs.

Hopelijk voor iedereen culinaire inspiratie voor de feestdagen. 
Maak er vooral een fijne tijd van met de mensen om je heen. 
Mocht je de smaak te pakken hebben, dan kun je je ook inschrij-
ven om mee te doen aan de volgende editie van Brandevoort 
aan de Kook (altijd de eerste zaterdag in november). Kijk op 
onze Facebookpagina voor alle informatie, volg ons en blijf op de 
hoogte van ons evenement. 

Namens Brandevoort aan de Kook 
wensen we iedereen fijne feestdagen!
Groet, Mathijs, Bram en Kevin

www.onsbrandevoort.com
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Door: Kristie Raaijmakers

Op je Plaets is een ontmoetingsplek met 
horeca en dagbesteding. “Mensen uit de 
wijk, kunnen hier onze mensen ontmoe-
ten”, vertelt Angélique. “We werken met 
een mooi team van jongvolwassenen met 
een verstandelijke beperking. Onze zoon 
Carel en daarnaast Luca en Quincy. We 
willen graag dat ze hier kunnen zijn, wie 
ze zijn. Allemaal zijn ze uniek en hier mo-

gen ze geven wat ze te bieden hebben. Wij 
vinden dat ze allemaal een gave hebben.” 
Zo is Carel een echte knuffelkont. “Hij be-
groet bezoekers het liefst met een knuffel. 
Hij maakt een praatje met mensen, op 
zijn eigen manier want hij kan zich niet zo 
goed in woorden uitdrukken, maar je ziet 
dat mensen er meteen vrolijk van worden. 
Dat maakt me supertrots.” Maar op Luca en 
Quincy is Angélique al even trots. “Ze zijn 
enorm gegroeid in het serveren en je ziet 

ze dan opbloeien. Als ze bijvoorbeeld zelf 
een cake gebakken hebben, voelen ze zelf 
aan dat ze die kunnen aanprijzen aan onze 
klanten.” Angélique is regelmatig te vinden 
in de naastgelegen supermarkt met Luca. 
“Hij gaat zelf boodschappen doen, vraagt 
om hulp als hij iets niet kan vinden en na 
een paar minuten ga ik erheen om hem 
te helpen bij het afrekenen. Het perso-
neel daar kent hem inmiddels en dat is  
hartstikke leuk.”

Angélique Kuijs 
van Op je Plaets trots op 
Held van Helmond-speld

Een plek waar dagbesteding voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking 
samenkomt met ontmoetingen met wijkbewoners. Dat was de droom die Angélique 

Kuijs had toen ze, bijna twee jaar geleden, startte met Op je Plaets in Brandevoort. Een 
droom die verwezenlijkt is en niet onopgemerkt is gebleven. Onlangs werd Angélique 

uitgeroepen tot Held van Helmond in het kader van de Global Goals. 

Open buurthuis
Bij Op je Plaets kun je een kopje koffie 
drinken met wat lekkers, lunchen, maar ook 
een vergadertafel huren of andere mensen 
uit de wijk ontmoeten. De drie teamleden 
werken er niet alleen in de horeca, maar 
krijgen ook andere (creatieve) dagbeste-
dingsactiviteiten aangeboden. “We zijn in 
januari 2020 begonnen en hebben hier 
toen alles verbouwd. Snel daarna kwam 
corona en moesten we de horeca sluiten. 
De dagbesteding hebben we toch opge-
start en voor de horeca gingen we over op 
afhaal. Worstenbroodjes en warme choco-
lademelk vonden hun weg naar de mensen 
toch wel, maar toch was het heel jammer 
dat we pas in juni écht open konden gaan. 
Vanaf toen zag ik ontstaan wat ik in mijn 
hoofd had gehad; een open buurthuis.”
De grootste inspiratiebron om dit concept 
op te starten, samen met haar man Eric 
Rooijakkers, was hun zoon Carel. “Het was 
moeilijk om een goede dagbestedingsplek 
voor hem te vinden, toen hij klaar was met 
school. Daarom zijn we zelf gaan kijken of 
we dit konden realiseren in onze eigen wijk. 
We wonen om de hoek, dus we hebben het 
dicht bij huis kunnen houden.” De vele ra-

men in het pand waren een vereiste voor 
Angélique. “We zitten in een prachtige wijk 
en dat willen we ook graag laten zien. Daar-
naast vinden we het belangrijk dat het een 
open en toegankelijke plek is.”

Brandevoorter Hartenkoekje
Superlokaal en helemaal in de stijl van Op 
je Plaets zijn de Brandevoorter Harten-
koekjes. “Dat zijn koekjes in de vorm van 
een hartje, die we hier zelf bakken. Aan de 
koekjes hangt een labeltje met een lieve 
boodschap erop. Iedereen krijgt er een bij 
de koffie en er zijn ook zakjes van te koop. 
Dat is onze manier om mensen te bedan-
ken dat ze hier komen.”Doordat corona als 
een rode draad door het bestaan van Op 
je Plaets is gelopen, hebben Angélique en 
Eric al vele malen creatieve oplossingen 
moeten bedenken. “Elke keer als er nieu-
we maatregelen aangekondigd worden, 
merken we dat direct aan de klandizie. 
Het is jammer dat corona zo’n grote in-
vloed heeft. Hoewel de horeca nu al wat 
minder is, loopt de dagbesteding gewoon 
door. Dan verzinnen we andere dingen. Zo 
hebben we in november uit linoleum sin-
terklaasjes geëtst en stempels gemaakt 
en ook hebben we kerstkaarten en kerst-
boompjes geknutseld.”

Heldenspeld
“Een mooie opsteker van de gemeente”, 
zo noemt Angélique de bekroning tot Held 
van Helmond. Ze glundert van trots als ze 
erover vertelt. De Global Goals zijn in het 
leven geroepen door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG). Het zijn 
zeventien duurzaamheidsdoelen waarvoor 
mensen gestimuleerd worden om eraan te 
werken. Op je Plaets valt onder doel num-
mer acht: eerlijk werk en economische groei. 
“Eraan bijdragen om een mooiere wereld te 
creëren, daarvoor is dit in het leven geroe-
pen. De gemeente Helmond heeft daar de 
Held van Helmond benoeming aan gekop-
peld om anderen te inspireren niet alleen 
te dromen, maar het ook te doen. Met deze 
heldenspeld kunnen anderen zien wat wij 
gedaan hebben en worden ze hopelijk ook 
geïnspireerd om zich in te zetten voor een 
mooiere wereld.” Hoewel Angélique het een 
prachtige kroon op haar werk vindt, heeft 
ze de heldenspeld niet nodig om te zien 
dat ze aan iets goed werkt. “Zeker in de zo-
mer, als het terras vol zit, ik ons teampje 
aan het werk kan zetten en de mensen zich 
fijn voelen, dan zie je dat je hier iets goeds 
neer hebt gezet.”

Afgelopen vrijdag 26 november heeft het 
kabinet bepaald dat met de nieuwe coro-
namaatregelen sporten na 17.00 uur niet 
is toegestaan. Een flinke tegenvaller voor 
bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers en 
alle andere amateursporters in Nederland. 
Ook bij SV Brandevoort trainen de meeste 
teams in de avond. De trainingen worden 
gegeven door vrijwilligers, vaak vaders en 
moeders van spelers. Ouders die zelf ook 
werken, en die in de avonduren twee keer 
per week de jonge voetballertjes de tech-
niek proberen bij te brengen om nog beter 
te gaan voetballen en op zaterdagen de 
wedstrijden begeleiden.

Groot was in eerste instantie dan ook de 
teleurstelling voor trainers en spelers toen 
ze te horen kregen dat deze trainingen 
voorlopig niet meer door mochten gaan. 
Lang hoefden ze echter niet te treuren. 
Dankzij de inzet van de Technische Com-
missie en met behulp van een flink aantal 
coaches en trainers (en hun behulpzame 
werkgevers) werd er binnen 1 ½ dag een 
nieuw trainingsschema in elkaar gedraaid. 
Hierdoor kunnen veel van de bijna 50 
jeugdteams de komende weken tussen 
15.00 en 17.00 uur blijven werken aan 
hun voetbalskills. “We zijn erg blij dat we 
binnen onze vereniging zo snel hebben 
kunnen schakelen. Wij zijn normaal al erg 
trots op onze fijne groep vrijwilligers, maar 
in deze tijd laten zij helemaal veel flexibi-
liteit zien. Dankzij hen kan onze jeugd nog 
lekker een balletje hoog houden in de ge-
zonde buitenlucht!”, aldus Ingrid Hankins, 
bestuurslid bij SV Brandevoort. “Vrijwilli-
gers bedankt!”

Inmiddels heeft de KNVB besloten het 
grootste deel van de competitie bij de 
amateurs stil te leggen. Wedstrijden spelen 
zonder gedegen training acht ze, zeker in 
de prestatieve categorie, niet verantwoord. 
Hopelijk kunnen wedstrijden na de winter-
stop weer worden opgepakt. En de jeugd 
van SV Brandevoort? Die kan tot aan de 
winterstop in ieder ge-
val nog lekker aan de 
slag! Ook al gaat de 
poort van het sportpark 
om 17.00 uur op slot.

SV Brandevoort
houdt het trainen in
de (gezonde) lucht
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Inleveradres: Mierloseweg 244 | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

n te koop n cursussen n kennismaking n te koop gevraagd
n te huur n vakantie n diversen n huisdieren
n personeel n evenementen n auto’s en motoren n onroerend goed
n woningruil n radio en tv

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

Wat te verkopen? Probeer ‘n Brandje, verrassend succesvol!
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.

Bereikbaarheid diensten

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: 088 876 5151 Elkerliek Ziekenhuis, 
dagelijks 17:00-08:00, weekend/feestdagen.

Pastoor Scheepers:
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond. 0492-522930.
Telefonisch spreekuur op donderdag van 18.00-18.30 
uur. Voor algemene informatie: parochiecentrum 
Damiaanparochie, Dorpsstraat 34 Helmond. 0492-
523147 van maandag t/m donderdag tussen 10-12 uur.

Apotheek
(alleen spoedgevallen) | Dienstapotheek Peelland
Telefoonnummer: 0492 - 59 59 83
Elkerliek Ziekenhuis,  dagelijks 17:00 tot 08:00, 
weekend/feestdagen

Politie
Politie afdeling Helmond Centrum,
bezoekadres: Kasteel-Traverse 101, Helmond
Telefoonnummer: 0900-8844
Website: www.politie.nl

Stadswacht
Tel. 0492 – 84 59 70

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

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

Wijkraad Brandevoort
Biezenlaan 29, 5708 ZD Helmond
www.wijkraad.brandevoort.org

Gezocht: 
Marktspullen, antiek, 
klokken, schilderijen, 

beelden etc. Tel.: 
06-13208306

GEZOCHT

TE HUUR

TE KOOP

Rolluiken, luifels,-
vloerbedekking, 

lamellen, (rol)gordij-
nen, jaloeziën, etc. 
Zeer concurrerende 

prijzen. Gratis meten 
en prijsopgaaf. 

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, 

Helmond, 
T: (0492) 535901

FEESTJE? 
Tent v.a. € 20,-;
Staan tafel € 4,-;
Karaoke € 25,-;

Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeen

feestje.nl

Bijzonder Bloemetje 

Diana en haar man zijn beiden gevacci-
neerd, maar toch heeft het coronavirus 
ze goed te pakken genomen. Zelf is ze er 
nuchter onder: “Er zijn wel ergere gevallen 
hoor. Het is heel vervelend dat het her-
stel zo lang duurt, maar alles komt goed.” 
Zodra ze weer beter zijn en naar buiten 
mogen, weet Diana wel wat ze gaat doen. 
“Wandelen in de ecozone”, klinkt het en-
thousiast. “Dat doen wij toch zo graag. 
Wij houden er echt van om al fietsend of 
wandelend te genieten van prachtige na-
tuur én van al het moois dat Brandevoort 
te bieden heeft. Wij wonen hier nu al 16 
jaar en dat bevalt uitstekend. We hebben 

het echt super naar ons zin. Naast het 
fietsen en wandelen hebben we ook bin-
nenshuis vele hobby’s, zoals bridgen. Wij 
hoeven ons, ook al zijn we gepensioneerd, 
niet te vervelen. Ik zing bijvoorbeeld ook 
in een koor. Als dat straks weer kan en 
mag, gaan we weer bij verzorgingscentra 
en dergelijke langs om de liedjes van toen 
ten gehore te brengen. Je ziet de bewo-
ners dan genieten en meezingen, dat is 
echt geweldig mooi om te mogen doen.”
Voor nu zal ze dus nog even geduld moe-
ten hebben, tot ze het virus overwonnen 
heeft. Gelukkig worden Diana en haar 
man hierin sterk gesteund door de kin-

deren. “Ze bellen elke dag om te vragen 
hoe het gaat, helpen met boodschappen 
doen enzovoorts. Ze staan echt voor de 
volle 100% voor ons klaar en daar zijn we 
ze erg dankbaar voor!” Het is duidelijk 
dat de vrolijke Diana nog vol energie en 
levenslust zit, ondanks corona. Fysiek zal 
ze nog even rustig aan moeten doen en 
haar lichaam de kans moeten geven om 
te herstellen. Zo heeft het echtpaar hun 
vakantie naar Portugal moeten annule-
ren. Nog even geduld dus. Wij hopen dat 
Diana en haar man heel snel weer opge-
knapt zijn, zodat zij weer volop kunnen 
genieten van Brandevoort, het buitenzijn, 
hun hobby’s, familie en alles wat hen nog 
meer blij maakt. Het is hen gegund! 

Deze keer werd het bloemetje, beschikbaar gesteld door 
Bloemboetiek Nicole, uitgereikt aan Diana van Hoeck. 
Zij heeft, evenals haar man, corona opgelopen en is hier 
behoorlijk ziek van. Dit houdt nu al weken aan, waardoor 
zij aan huis gekluisterd zijn. Dat verdient een bloemetje! Wij 
wensen Diana en haar man hiermee heel veel beterschap.

Diana van Hoeck | F Wendy Lodewijk

Bloemboetiek

Nicole

hartstichting.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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Rivierensingel 476

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

UW WONING OOK 
VERKOPEN?

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WONINGMAKELAARS. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de BESTE

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*
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