Op de thee bij...
HET MAGAZINE VAN EN VOOR BRANDEVOORT
FEBRUARI 2022 • NR. 1 • JAARGANG 3
ONDERDEEL VAN

Hout stoken. Hou het gezellig,
voor uzelf én voor uw buurt

Het stoken van hout in open
haard of houtkachel is lekker
warm en brengt gezelligheid in
huis. Hout stoken kan ook
overlast geven.

Tips om het buitengeluid van uw
warmtepomp of airco te beperken

Als u op de juiste manier stookt,
beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en
voor uzelf.
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Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Stook droog hout.
Gebruik hout met een
vochtpercentage van
maximaal 20%.

< 20%

Stook niet als het windstil
of mistig is. Voorkom
daarmee dat de rook in
uw tuin en bij de buren
blijft hangen. Check
daarom voor het stoken
www.stookwijzer.nu
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Het geluidsniveau van buitenunits van airco’s en warmtepompen mag niet
hoger zijn dan 40 dB gemeten op de perceelsgrens.
Let bij de aanschaf van een airco of
warmtepomp op het geluid dat de
buitenunit maakt.

Gebruik onbehandeld
en ongeverfd hout.

Vraag de leverancier naar de
mogelijkheden voor een stille buitenunit.
Plaats de buitenunit zover mogelijk van de erfgrens (met de buren) af.
Steek het hout van bovenaf aan
met aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende
luchttoevoer. Laat het hout
niet smeulen.

Gras en beplanting in uw tuin kan het geluid ook verminderen.
Plaats een geluidsdempende ombouwkast om de buitenunit. Let op: een
ombouw die zichtbaar is vanaf de openbare weg kan vergunningplichtig zijn.
Laat uw kachel
minstens één keer per
jaar vegen door een
erkend vakman. Beperk
het risico op een
schoorsteenbrand.

Meer tips? Kijk op
www.helmond.nl/houtstoken

Weet u het niet zeker? Neem dan contact op met de gemeente via 14-0492
of mail naar omgevingsvergunningen@helmond.nl.

Samen zorgen we voor een fijne wijk! Helpt u een handje?
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Voor u ligt het allereerste nummer van het Ons
Brandevoort Magazine van 2022. Wij hopen
dat 2022 veel goeds mag brengen. Carnaval
kan dan wel niet in de geijkte vorm doorgaan,
toch hopen wij op een passend alternatief.
Wordt vervolgd. Op de voorpagina ziet u Matijs
Sneijers, waar Ingrid bij op de koffie is geweest.
Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer
volop nieuws uit en over Brandevoort. U ziet de
tweede editie van Ons Brandevoort Magazine
weer verschijnen in maart, net voor de gemeenteraadsverkiezingen.
In deze editie
Floortje ging langs met Koos en Suzanne Middeljans en praatte met hen over hun wandeltocht van de Waddeneilanden naar de Middellandse Zee. Kristie sprak met nieuwbakken
Brandevoorters Sonja en Mladen en Wendy
dronk koffie met Patrick Schifferling. Patrick
woont in Brandevoort en is benoemd tot Prins
der Houtse Kluppels. Dit en nog veel meer leest
u in dit magazine.
Ten slotte doen wij een oproep. Kent u iemand
die echt een bloemetje verdient?
Mail naar redactie@onsbrandevoort.com en
vertel ons waarom diegene in het zonnetje gezet
zou mogen worden.

Wij wensen u
veel leesplezier!

inhoud
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Tóch op reis in lockdown
Wie verveelt zich niet tijdens een lockdown?
Voor veel mensen een herkenbaar probleem.
Het Brandevoortse echtpaar Suzanne en Koos
Middeljans zat, net als iedereen, thuis.
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Een pizzatuin in Brandevoort!
Samen de ingrediënten voor verse pizza’s
verbouwen én dan later dit jaar bakken én
opeten in de tuin van Stichting Stadslandbouw
Brandevoort. Doe je mee?
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Bijzonder Bloemetje

Bedankt voor
jullie steun

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen Adcommunicatie
BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
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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Tóch op reis
in lockdown
Wie verveelt zich niet tijdens een lockdown? Voor veel mensen een herkenbaar probleem.
Het Brandevoortse echtpaar Suzanne en Koos Middeljans zat, net als iedereen, thuis.
Vanwege een gebroken rug en hersenschudding mocht Suzanne 5 weken lang niets. Ze vond
haar dagboeken terug van hun jarenlange trektocht van de Nederlandse Wadden naar de
Middellandse Zee. Met rugzakken van zo’n twintig kilogram en twee honden gingen ze, nog
onervaren, op pad. Onder de titel ‘Op Pad Naar De Zon’ schreef ze er een boek van.

Tekst: Floortje Jansen
Beeld: Suzanne en Koos Middeljans
Wandelen deden Koos en Suzanne altijd
al, het liefst zo’n twee uur per dag. “Voorheen kwamen we daar gemakkelijker aan
toe, we hebben altijd honden gehad om
uit te laten.” Nadat Koos met pensioen
gaat, besluiten ze tijdens een vakantie in
Groningen om het Pieterpad te gaan lopen, dat van het Groningse Pieterburen
tot aan de Sint-Pietersberg in Limburg
door Nederland loopt. Er worden grote
rugzakken aangeschaft, waarmee Suzanne alvast oefent. “Met zakken aardappels
erin liet ik de honden uit en liep ik de trap
op en neer.” In etappes loopt het echtpaar
de route over een periode van 4 jaar, om
bij het ‘eindpunt’ in Maastricht een bordje tegen te komen. ‘Nice 2250 kilometer’.
Spontaan besluiten ze voorbereidingen
te gaan treffen om de tocht Europees te
vervolgen.
Toch valt het tijdens de tocht niet mee.
Het juist afstellen van de tassen blijkt namelijk nog een hele klus en onverwacht
kampt het stel met enige problemen. Zo
komt Suzanne er in de bergen achter dat
ze hoogtevrees heeft en blijkt wildkamperen vaak noodzakelijk, wanneer campings,
hotels en refuges vol zitten. “We zijn bejaard en we hadden nog nooit zoiets gedaan. We wisten totaal niet waar we aan
begonnen.” Hun eigen lichtgewicht tent
met twee donzen slaapzakken is ‘super-
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luxe, zolang je maar goed weer hebt’, en
biedt genoeg bescherming. In het Nationale Park van de Mercantour, waar de
honden niet mee mogen, passeert een
hondachtige Suzanne op een paar meter afstand. “Hij was net iets groter dan
een Duitse herder en had een prachtige
grijs-witte staart”, meldt ze bij haar man
in de tent.

“Oh, maar dat is
geen hond”, zegt deze.
“Dat is een wolf.”
Ook op hevige weersomstandigheden
zijn ze niet berekend. Wanneer bij flinke sneeuwval in de bergen Suzanne wat
rustiger aan moet doen met lopen, slaat
de kou meer en meer op de wachtende
Koos. Zodanig dat hij onderkoelt raakt en
Suzanne ter plekke de tent opzet. “‘Trek
al je kleren maar aan en ga in de slaapzak
liggen’, zei ik tegen hem. Zo kon hij ontdooien. We zaten op 2600 meter hoogte
en drie dagen lopen van de bewoonde
wereld.” Als ze horen dat er geen sneeuw
meer valt, doen ze de tent open en zien
ze een dichte mist, waar ze in verdwalen.
Drie dagen later komen ze in Menton,
waar ze beloond worden met een prachtig uitzicht van de zee en heerlijk weer.
Daar kunnen ze ook niet langer kamperen.
Koos bedenkt daar iets op. “Het eerste de
beste hotel wat we hier tegenkomen, slapen we in.” De bevolking ziet hen met hun
bepakking aan voor zwervers.

“Pas wanneer je met je
creditcard zwaait, worden
ze vriendelijk.”
Schrijven in dagboekvorm doet Suzanne
al jaren op haar reizen en ook nu heeft ze
alle gebeurtenissen in detail bijgehouden.
Koos oppert om deze herinneringen te
vereeuwigen in een boek, samen met het
beeldmateriaal aan foto’s. Suzanne stemt
in en samen gaan ze op zoek naar een
uitgever die geïnteresseerd is. Ze vinden
er één die met hen samen wil werken. Helaas gooit corona roet in het eten voor de
geplande lezingen, waar de twee zouden
vertellen over hun ervaringen en filmmateriaal getoond kon worden. “Dat is jammer, maar feit is dat het boek er gekomen
is!” Inmiddels is Suzanne ook bezig met

een Franse vertaling, voor een bevriend
koppel uit Frankrijk. Daarvoor stuit ze op
Brabantse uitdrukkingen die lastig om
te zetten zijn, zoals ’t Kost wa, mar dan
hedde ok wa’. “Dat laat ik er dan maar uit”,
zegt ze lachend.
Zodra de maatregelen het toelaten zullen Koos en Suzanne weer lezingen gaan
geven, waarbij exemplaren van het boek
verkrijgbaar zijn. ‘Op Pad Naar De Zon’
is nu ook online te bestellen. Zo kan een
lezer toch op reis in tijden van een lockdown en met de ingevoegde weetjes en
toeristische tips kan men zelf plannen
maken voor een reis, wanneer het allemaal weer mag. Voorlopig nog even niet
fysiek, maar door de ogen van het kameraadvolle paar. “Het is een verhaal van
afzien en doorbijten, want het was niet

altijd gemakkelijk. Maar ook over de verwondering van de fraaie natuur, de leuke
ontmoetingen met mensen onderweg en
de grote vriendschap voor elkaar. Want
samen ben je sterk en hebben we geleerd
dat je met doorzettingsvermogen meer
bereiken kunt dan je zelf voor mogelijk
houdt.”
Want ondanks de toenemende leeftijd en
hartfalen bij Suzanne, gaan ze door. “Volgend jaar willen we een kustpad lopen in
Zuid-Portugal, met een klein rugzakje en
met overnachtingen in hotelletjes”, vertelt Suzanne. “Dan ben ik 75 jaar.” Na een
aantal vallen moet ze namelijk met trekkingstokken lopen en enige handicaps
overwinnen. Ook hierin toont het stel
doorzettingsvermogen. “Wij geven onze
hobby nog niet op!”

5

Wist u dat:

Denkt u ook wel eens
over het opnemen van de
overwaarde op uw woning?
Wist u dat:
Denkt u ook wel eens
Bel Suzan! over het opnemen
de
Wist van
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
- De
gemiddeldekunt
prijs van
een koopwoning
in zoals:
overwaarde
opnemen
voor zaken
Mierlo-Brandevoort sinds 2013 ca. 60% is gestegen.
o
Studie / schenking kinderen
- U in heel veel gevallen (een deel van) deze
o
Eerder stoppen met werken
overwaarde kunt opnemen voor zaken zoals:
o
Aankoop beleggingspand
o
Studie / schenking kinderen
o
Auto
o
Eerder stoppen met werken
Verbouwing
oo
Aankoop
beleggingspand
Tuin / zwembad
oo
Auto
Energiebesparende voorzieningen
oo
Verbouwing
(zonnepanelen,
o
Tuin
/ zwembad warmtepomp)
Herfinancieren (zakelijke)
kredieten
oo
Energiebesparende
voorzieningen
- U zo’n opname
in veelwarmtepomp)
gevallen ook
(zonnepanelen,
oaflossingsvrij
Herfinancieren
(zakelijke)waardoor
kredieten
kunt financieren,
- U
opname
veel gevallen
ook
dezo’n
extra
lasten in
extreem
laag zijn.
nancieren,
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- afl
Ditossingsvrij
alles vaakkunt
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extreem
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kanextra
worden
het oversluiten
- Dit
vaak ook
nog gecombineerd
uwalles
hypotheek
waardoor
u bespaart op
kan
het oversluiten van
uw worden
huidige met
hypotheeklasten.

overwaarde op uw woning?
Bel Suzan!

uw hypotheek waardoor u bespaart op
uw huidige hypotheeklasten.

- 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
Herfinancieren (zakelijke) kredieten
- U zo’n opname in veel gevallen ook
aflossingsvrij kunt financieren, 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.

Bent u benieu

Bel Suz

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Bel Suzan! 0492 79 21 48

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Bel Suzan! 0492 79 21 48

Brugstraat 81 5731HG Mierlo
Brugstraat 81 5731HG Mierlo

GEW21005-01 Flyer overwaarde.indd 1

25-11-2021
mierlo-brandevoort@geldenwoning.nl
25-11-2021 13:15

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:

0492 - 667857
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administratiebrandevoort@obsh.nl

Dient Brandevoort voltooid te worden?
Is bewonersparticipatie gewenst?
Vanaf 1996 is met veel elan en visie gewerkt aan een uniek plan in het gebied tussen
Eindhoven en Helmond. Een plek waar bewoners zich echt thuis zouden kunnen
voelen. De ontwerpers kozen voor De Veste als compacte dorpskern met daarin de
voorzieningen en daaromheen ruim opgezette, groene, karaktervolle woonbuurten.
binnen het huidige bestemmingsplan
Brandevoort II, dus in De Marke, Kranenbroek en het Businesspark Brandevoort,
gerealiseerd kunnen worden. Dan had het
College zich aan de afspraak gehouden
om in het mooie gebied tussen Helmond
en Eindhoven een integraal nieuw Brabants dorp te realiseren.

Dat deze neotraditionele opzet gewaardeerd wordt, blijkt ook uit de overweldigende belangstelling, zelfs internationaal.
Dat leidde er onder andere toe, dat aan
de ontwerpers van Brandevoort in 2005
de Award of Excellence for Urban Design
werd uitgereikt. Zoals in het artikel van
november 2021 door Sjef Jonkers beschreven, hebben college en raad dit plan decennialang positief gesteund. Jammer is
natuurlijk dat door de economische crisis
een grote vertraging in de woningproductie
is ontstaan. Maar er zijn nu betere tijden
aangebroken.
Wat ons echter beangstigt, is het feit dat
er in het plan voor het Brainport Smart
District, dat in het gebied ten noorden van
het spoor gerealiseerd wordt, geheel van
het oorspronkelijke concept wordt afgeweken. Men houdt zich niet aan de unieke en wervende ontwerpeisen, die in de
Masterplannen van Brandevoort I en II zijn
vastgelegd. Nee, tot onze grote verbazing
wordt door het huidige college gekozen
voor een geheel nieuw en afwijkend masterplan. Stedenbouw en architectuur van
het BSD passen daardoor niet meer bij de
toentertijd gekozen filosofie om op deze

plek een nieuw klassiek Brabants dorp te
creëren. Een dorp waarin duurzame stedenbouw, het onderliggende landschap en
monumentale architectuur de rode draad
vormen. Brandevoort wordt gewoonweg
niet meer voltooid!
Bijzonder teleurstellend is ook, dat het
kloppend hart van Brandevoort daardoor
alleen gevormd wordt door De Veste en
niet meer samen met De Marke. De Marke
zou een statige buurt worden met aaneengesloten bebouwing aan groene, brede
lanen. En net als om De Veste zou ook om
De Marke een gracht worden aangelegd.
Ook is zeer teleurstellend, dat er in Brandevoort geen hoogwaardig werkgebied
meer komt, het Businesspark Brandevoort.
Voor alle duidelijkheid: ook het CDA vindt
dat in het huidige Brandevoort een extra
laag ontwikkeld moet worden, die past bij
de begrippen ‘brainport’ en ‘smart’. Maar,
er moet sprake blijven van een samenhangende wijk, waar de wisselwerking tussen
noord en zuid centraal staat. Dus het CDA
steunt van harte de ambities om slimmere
en nog veel duurzamere en sociaal inclusievere woonbuurten en bedrijventerreinen te maken, maar vindt dat die gewoon

Overigens ziet het CDA ook nog wat haken
en ogen van een heel andere orde in het
huidige planconcept van het BSD, die de
slaagkansen van het smart district zouden
kunnen belemmeren. Denk aan de grote
financiële impact (een flinke bijdrage uit
het nationale groeifonds is daarom essentieel), het hanteren van erfpacht, de wel
heel drastische beperking van het aantal
auto’s per woning, het in hubs parkeren en
dus niet bij de
woning, het grote aantal appar-

tementen. Ook heeft het CDA grote twijfels of het BSD in de voorgestelde vorm
wel aantrekkelijk genoeg is voor ouderen
die een levensloopbestendige, grondgebonden woning willen kopen.
Het CDA hoopt vurig, dat het college de
plannen voor het Brainport Smart District nog eens goed bekijkt en zowel met
de huidige inwoners van Brandevoort als
met geïnteresseerden bespreekt. Zonder
bewonersparticipatie hoort zo’n plan niet
aan de raad voorgelegd te worden.
Holke Flapper, plaats 6 CDA Helmond.
Jan Roefs, plaats 22 CDA Helmond
www.cdahelmond.nl
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Lesgeven
in coronatijd
Tips voor een goede
financiële gezondheid!
Wat de afgelopen jaren ons zeker geleerd hebben, is dat het goed
is om financiële ruimte te hebben. Iedereen krijgt nu eenmaal
in meerdere of mindere mate te maken met veranderingen in je
leven. Dingen die zeker bij het leven horen, maar wel een flinke
impact hebben op je financiële zaken. Start dit jaar goed en ga
aan de slag met je financiële gezondheid.
In- en uitgaven
Om het jaar goed te starten maak je eerst een overzicht van je inkomsten en uitgaven van vorig jaar. Wat valt je op? Is het geheel in balans
of moet je ergens op bijsturen? Wees kritisch op je uitgaven. Zijn er
dubbele verzekeringen of abonnementen die je niet meer gebruikt?
Maak hier een lijst van en zeg ze op.
TIP! Stel jezelf een spaardoel of stel eens een ‘aankoopvrije maand’ in.
Onvoorziene uitgaven
Is jouw huidige spaarpotje voldoende voor onvoorziene uitgaven? Denk
er ook aan dat die wasmachine of auto van meer dan 10 jaar oud ook
binnenkort vervangen moet worden.
TIP! Vervang oude apparaten voortijdig; zo help je het milieu en bespaar je
direct op je energierekening.
Toekomstdromen
Natuurlijk wil je best over de toekomst nadenken, maar het lijkt vaak nog
zo ver weg. Stilstaan bij je pensioen is daarom lastig. Het duurt immers
nog zo lang! Misschien wil je eerder stoppen met werken of dat vakantiehuisje kopen. Wat zijn jouw dromen?
TIP! Maak je doel concreet; dat maakt het een stuk gemakkelijker.
Inzicht en overzicht
Zodra je inzicht hebt op in je financiële zaken geeft dat een boel rust.
Je weet dat er een balans is tussen je inkomsten en uitgaven. Maar nog
belangrijker; je bent voorbereid op veranderingen met onvoorziene
uitgaven. Het geeft je focus op belangrijkere zaken, zoals je gezin, familie
of je bedrijf.
Verder kijken
Financiële planning gaat verder dan alleen je hypotheek. Kijk verder dan
alleen je huidige woonlasten. Kijk ook verder in de toekomst. Wat zijn je
plannen en hoe ga je die dromen uit laten komen? Stel jezelf dit jaar eens
ten doel om hier inzicht in te krijgen. Zo krijg je focus en kan je beslissingen nemen die het beste bij jou en je plannen passen.
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Herselsestraat 16. Brandevoort - Helmond
06-50524702 | hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl

Ook op OBS Brandevoort hebben we uiteraard te maken
met corona. Groepen in quarantaine, groepen uit quarantaine… Het lijkt wel routinewerk te worden. Voor leerkrachten,
kinderen en ouders vraagt dit natuurlijk veel flexibiliteit,
geduld en aanpassingsvermogen. Ondanks alle veranderingen, proberen we er samen het beste van te maken.
Door: Marion Simons (teamleider OBS Brandevoort)
De groepen die in quarantaine gaan, volgen namelijk online
les. De leerkracht geeft les vanuit thuis of school. Dit vraagt
om denken in mogelijkheden. Hoe zorg je ervoor dat kinderen
elkaar toch ontmoeten en er ook aandacht is voor het sociale
gebeuren in een groep? In groep 4 hebben de kinderen ‘Het
grote groep 4 gezelligheidsspel’ gespeeld. Een leuke, ontspannen bingo tussen het leren door. Door de bingo kwamen
kinderen weer even in digitaal contact met hun klasgenootjes.
Ook in groep 6 werd ook online lesgegeven. Toch best een
uitdaging om een goede uitleg te geven via een beeldscherm.
En hoe zorg je ervoor dat kinderen onderling met elkaar kunnen overleggen? Daar werd een digitale oplossing voor bedacht: de kinderen verdelen over break-out rooms. Even twee
minuten samenwerken in de break-out room en daarna weer
plenair terug naar de uitleg van de leerkracht. Mooi om te zien
hoe flexibel kinderen zijn als het gaat om ICT-vaardigheden.
Wat zijn ze handig en wat leren ze snel! En de leerkrachten
trouwens ook… Wist je dat het YouTube-filmpje van juf Annemarie over werkwoordspelling al meer dan 14.000 keer is
bekeken?!
Natuurlijk wordt er ook nog lesgegeven op school. Voor leerkrachten is het best spannend om voor de groep te staan
en alle kinderen de warmte en aandacht te geven als je weet
dat corona rondraast op school. We waarderen de flexibiliteit
van de ouders, het team en de kinderen. Wij zijn trots op iedereen! De gezondheid van iedereen staat natuurlijk voorop.
We hopen iedereen snel weer gezond terug te zien op school,
want dat is voor iedereen het allerfijnst!
F | OBS Brandevoort

F | Stichting Stadslandbouw Brandevoort

Een pizzatuin in Brandevoort!
Samen de ingrediënten voor verse pizza’s verbouwen én dan later
dit jaar bakken én opeten in de tuin van Stichting Stadslandbouw
Brandevoort. Doe je mee?
Iedereen houdt van pizza’s en de ingrediënten voor pizza’s kunnen we zelf verbouwen. Daarom gaan we vanaf 11 maart
2022 met een pizzawerkgroep starten.
Eerst maken we een plan voor de pizzatuin en dan gaan we samen met wijkbewoners de tuin realiseren.
Waar is de pizzatuin?
Dit jaar verhuist Buurttuin Brandevoort
(Markesingel, naast Caroluscollege) naar
de tuin van Diepenbroek 8. Daarom zul-

len we de pizzatuin aanplanten in verplaatsbare potten, bakken en kratten. Het
bakken en eten van de pizza’s kan bij de
Buurttuin of bij Diepenbroek 8 gebeuren.
Wat moet er allemaal gedaan
worden door de werkgroep?
We gaan een plan maken voor de tuin en
spreken af wie welke taak op zich neemt.
We leggen de tuin aan en spreken een onderhoudsschema af. We gaan samen de
benodigde materialen regelen en gaan

activiteiten plannen. We gaan samen
pizza’s proeven en leuke samenwerk- en
-eetmomenten plannen.
Contact
Ben je al enthousiast geworden en kun
je niet wachten om mee te denken en te
helpen? Neem dan contact op met Ralf
Fleuren, bestuurslid Stichting Stadslandbouw Brandevoort en initiatiefnemer
pizzatuin: 06 – 34 41 70 41 of info@
stadslandbouwbrandevoort.nl.

Meer informatie vind je op www.stadslandbouwbrandevoort.nl/pizzatuin
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Politieke column

Brainport Smart
District (BSD)
Het Helmonds college heeft in 2017 ervoor gekozen om
een van de wijken van Brandevoort te gaan ontwikkelen
als ‘slimme wijk’.

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

Wat is BSD?
Vlak bij het station Brandevoort wordt een wijk ontwikkeld, waar anders dan volgens richtlijnen van het Brandevoort-concept, een slimme wijk wordt ontwikkeld. Samen
met Overheden (Rijk, Provincie en Regio), kennisinstellingen
(Hoge scholen en Universiteiten), Bedrijven en Inwoners (toekomstige bewoners) is dit plan uitgewerkt. Het ‘slimme’ zit
in de afwijkende voorwaarden, die zijn vastgelegd in een zogenaamd kwaliteitshandboek. Bewoners moeten zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn met energie en water en er zullen
zoveel mogelijk innovaties en technieken voor gezamenlijk
gebruik worden uitgetest. Het project is geslaagd als bewoners er prettig en comfortabel kunnen wonen en werken.
Huidige stand van zaken
Het kwaliteitshandboek, waarin alle voorwaarden voor het wonen en leven in deze wijk zijn vastgelegd, is klaar. De programmalijnen zijn: circulaire, mobiele, sociale, veilige en gezonde
wijk. Van de oorspronkelijk geïnteresseerden zijn er een aantal
afgehaakt. De redenen zijn onbekend, maar de voorbereidingen hebben lang geduurd, omdat er vele afspraken moesten
worden gemaakt. De wijk moet volledig autovrij worden. Enige parkeerplaatsen komen er alleen rondom de wijk. Er zal
gebruik worden gemaakt van gezamenlijke auto’s, scooters en
fietsen. Ook de ‘zelfrijdende minibus’ staat gepland. Omdat
hiermee de mobiliteit van de bewoners wel erg wordt beperkt,
is het aantal parkeerplaatsen (voorlopig) uitgebreid.
Hoe nu verder?
Er is besloten om op korte termijn 500 sociale huurwoningen
in de wijk te realiseren. Ook wordt overwogen om de grond
aan bewoners te verpachten en niet te verkopen. Of dit voorof nadelig uitpakt, hierover zijn de geleerden het niet eens. Bij
de aanvang van dit project in 2017 zag de wereld van wonen
en huizen bouwen er heel anders uit. In plaats van een overschot aan grond en huizen is er nu een grote schaarste.
Wat vinden de huidige bewoners van Brandevoort?
Naar de mening van plan! kan deze nieuwe ‘slimme wijk’ vlak
naast hun deur ook gevolgen hebben voor de huidige inwoners
van Brandevoort. Graag horen wij daarom uw reactie en nodigen u uit om ons dat via info@planhelmond.nl te laten weten.
Namens politieke partij plan!
Ine Warmerdam,
Sacha van Lierop en
Gerard Bosch
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binnenkort:
podium
wo 02 mrt 20.30 u

Christian Kjellvander

MEESLEPENDE EN FASCINERENDE
AMERICANA
Do 10 mrt 18.30 u

marduk + vader

AVOND VOL BLACK- EN DEATHMETAL
vr 18 mrt 20.45 u

Nits

EEN AVOND VOL NIEUW MATERIAAL
EN CLASSICS
za 19 mrt 21.00 u

Dire Strings

expo

EEN TRIBUTE AAN DIRE STRAITS
zo 20 mrt 15.30 u

t/M 13 FEB
WORLD PRESS PHOTO
EXHIBITION 2021
Een terugblik op nieuwsjaar
2020 met thema's als Black
Lives Matter, Covid-19, en
meer.
t/M 13 FEB
WAT EEN WERK!
Stripmaker Jan Vriends en
Illustrator Medy Oberendorff
v.a. 06 mrt
AQUAVIT
Tijdens deze expositie
bewonder je aquarellen
op groot formaat van 12
verschillende Nederlandse
kunstenaars.

Kristoffer Gildenlow

DE ZWEEDSE MULTI-INSTRUMENTALIST
vr 25 mrt 20.30 u

Sandra van Nieuwland
PRESENTEERT NIEUW ALBUM
WONDERLAND
za 09 apr 21.00 u

John Klaver

KLAVER PLAYS CLAPTON

film
THE GODFATHER

Filmklassieker terug op het doek

NIGHTMARE ALLEY

Met Bradley Cooper en Cate Blanchett

WEST SIDE STORY

Steven Spielberg's indrukwekkende remake

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

10

Shop de mooiste kleding
en woondecoratie Bij Sill!
Bij Sill kun je terecht voor hippe damesmode en -accessoires voor alle leeftijden en de meest trendy woonitems.
De winkel is te vinden naast ’t Bakkertje
in hartje Mierlo-Hout en wordt elke week
bevoorraad met de nieuwste items.

Ook online
Kun je niet wachten om de mooiste items
te gaan scoren? Bij Sill is elke dinsdag
tot en met zaterdag geopend. Voor elke
vrouw is er iets leuks te vinden. Wil je niets
missen van de nieuwste collectie en leukste aanbiedingen? Volg Bij Sill Fashion en
Lifestyle dan op Facebook en Instagram.
Op deze kanalen worden ook leuke activiteiten zoals ladies nights aangekondigd.
Via messenger is zelfs online bestellen
mogelijk.

“Zo kunnen we de trends nauwlettend
blijven volgen. Bij de kleding letten we
erop dat naast dat het mooi is, het ook
comfortabel zit en gebruiksvriendelijk
is (niet te veel strijkwerk bijvoorbeeld).
Uiteraard volgen we ook de seizoenen.
Naast de ‘gewone’ kleding hebben we ook
loungekleding in ons aanbod, zoals huispakken en sloffen. Bij de woondecoratie
moet je denken aan stoer, eigentijds en
trendy. Het zijn spulletjes die ik zelf ook
zou kopen”, zegt Silvia, de eigenaresse,
vol enthousiasme. Ook de etalage zal elke
week een nieuw uiterlijk krijgen.

Silvia met haar dochter Jill, die ook in de
winkel helpt F | Wendy Lodewijk

ELKE
WEEK
NIEUWE
ITEMS!

HIPPE MOOIE
DAMESKLEDING
VOOR ALLE
LEEFTIJDEN &
TRENDY
WOONITEMS.
@bijsill
@Bij Sill Fashion & Lifestyle

DE KOFFIE STAAT
ALTIJD KLAAR!

Nu bij inlevering van deze advertentie

10% KORTING
op jouw aankoop.

Hoofdstraat 148a , Helmond (Mierlo-Hout) | 06-19026400

Helmond, op naar
de 100.000 inwoners
Zo’n twintig jaar geleden was Brandevoort er nog niet. In het
jaar 2000 ging de schop in de grond en ontstond er een échte
wijk. Ja, er stond een aantal boerderijen, maar er was nog geen
sprake van een stadsdeel. Inmiddels is het gebied uitgegroeid
tot een wijk met zelfs een eigen station en met meerdere buurten, waarvan De Veste de bekendste is.
Brandevoort is opgezet volgens de principes van New Urbanism.
Doordat diverse architecten werkten aan deze wijk in aanbouw,
ontstond er een zeer afwisselend straatbeeld. De Veste werd
historiserend aangelegd in de stijl van een 17e-eeuws Brabants
stadje, met herenhuizen aan grachten. In 2005 was een deel van
De Veste opgeleverd en het deelplan Schutsboom vrijwel helemaal gereed. Nieuwe bebouwingen ontstonden in de Stepekolk
en ook de Brand die al zijn gebouwd. Ook deze wijken bestaan
grotendeels uit duurdere woningen die meestal in vooroorlogse
20e-eeuwse stijl gebouwd zijn, met een opzettelijke vermijding
van de kenmerken van het naoorlogse functionalisme. In Brandevoort staan meer dan 3.583 woningen. Je ziet van alles: van
vrijstaande villa’s tot rijtjeswoningen en van herenhuizen tot
tweekappers. Vooral in ‘dorpskern’ De Veste zie je veel verschil in
woningen. Wit, rood, grijs: de huizen zijn allemaal anders. Zeker
wanneer je ook kijkt naar de hoogte van de gebouwen zie je de
diversiteit van deze buurt. De meeste mensen wonen in de buurt
Schutsboom: dat zijn er 3.460. Op nummer twee staat De Veste
met 2.690 bewoners.
Maar er wordt nog steeds driftig bijgebouwd, ook gaat een van de
‘buitens’ Kranenbroek nog van start.
Helmond op naar de 100.000 inwoners.
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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

Monuta Magis.
Voor de uitvaart
die bij uw
dierbare past.
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00
(dag en nacht)

Magis

Ook als u niet of
elders verzekerd bent.

WINTERSALE
15%
KORTING OP
75JAAR
WIE JARIS IS TRAKTEERT!

• WINTERKLEDING
• WINTERBOOTS

• THERMOKLEDING
ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

www.adventurestore.nl

• WINTER
ACCESSOIRES

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

De beste service. De ruimste keuze.
Veel op voorraad.

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
O F F I C I Ë L E

12

D E A L E R

VA N

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

Bijzonder
Bloemetje

Tinie Smulders in de kantine van Sportpark Brandevoort F | Wendy Lodewijk

Voor deze editie van Ons Brandevoort Magazine ging het Bijzonder Bloemetje
naar Tinie Smulders. Zij woont in Geldrop, maar rijdt elke vrijdagochtend naar
Brandevoort om daar als vrijwilligster de kantine van het sportpark te poetsen.
Het is haar nooit te veel. Dat verdient een bloemetje!
Sportpark
Ze kwam voor het eerst in aanraking met
het sportpark omdat haar zoon daar bij
het eerste speelde. “Hij was toen keeper.
En ook onze kleinzoon keept nu, die is in
opleiding bij Helmond Sport”, vertelt ze.
Dat ze daadwerkelijk bij het sportpark
aan de slag ging als vrijwilligster, kwam
eigenlijk door een oud-collega. Tinie legt
uit: “Toen mijn man met pensioen ging,
ging ik dat ook.
Een ex-collega van me verzorgde de horeca in de kantine van het sportpark en die
vroeg op een moment hoe het met me
ging en of ik interesse had in vrijwilligerswerk. Omdat mijn man uiteindelijk, ook al
was hij eigenlijk met pensioen, toch weer
wat ging werken bij zijn oude werkgever,
vond ik het ook wel leuk om weer iets te
gaan doen. En het is hartstikke leuk en
gezellig! Je hebt weer een ander praatje
en ik doe het werk met liefde en plezier.”

Elke week, en dat al ruim 4 jaar, slaat Tinie
geen week over. “Alleen als het hier gesloten is vanwege vakantie of als ik zelf op
vakantie ben, sta ik niet paraat.
Anders ben ik er. Dat heb ik, samen met
de andere vrijwilligers, tijdens de coronasluitingen gewoon volgehouden. In die
periode was er ruimte om klusjes die waren blijven liggen, alsnog aan te pakken of
om andere ruimtes ook eens goed onder
handen te nemen.” Tinie straalt als ze
haar verhaal doet. “Ik blijf dit doen tot ik
niet meer kan!”
Bijnaam
Tinie wordt door bekenden nogal eens
‘Kantinie’ genoemd. “Die bijnaam ontstond op mijn vorige werk. Daar verzorgde
ik als leidinggevende onder andere allerlei
‘kantine’-werkzaamheden zoals lunches
en recepties.
Op een gegeven moment zei iemand een
zin in de trant van ‘Dit kan Tinie misschien

wel even doen’ en de naam was geboren.
Dit verhaaltje heb ik hier op het sportpark
ook eens verteld en nu hebben ze dat
overgenomen”, lacht ze.
“We zijn hier gewoon met een hele gezellige club mensen. Mede daardoor, plus
de band die ik al met het sportpark heb
vanwege ons gezin, maakt dat ik het hier
ontzettend naar mijn zin heb.”

Bloemboetiek

Nicole
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De kinderen, Maxim en Gabriel, voor de
nieuwe woning aan de Engelbrechthoek
| F Sonja en Mladen Mitev

Welkom in
Brandevoort
Sonja en Mladen Mitev zijn in december 2021 in hun nieuwbouwwoning
aan de Engelbrechthoek komen wonen. Samen met hun kinderen Maxim
(9) en Gabriel (6) kwamen ze 1,5 jaar geleden vanuit Geldrop naar Brandevoort. Een keuze die hen heel goed bevalt.
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Door: Kristie Raaijmakers
“We hebben altijd in Geldrop gewoond in de Donjon. Toen onze overburen verhuisden naar Brandevoort raakten we eigenlijk ook wel geïnteresseerd”, vertelt Sonja. “Het sfeertje in Brandevoort
sprak ons heel erg aan, maar ook de huizen en het
dorpse gevoel terwijl je toch in de stad woont.”
In Geldrop miste het gezin de buitenruimte. “In
de Donjon woonden we in een bijzonder huis.
Split level, met een niet zo standaard indeling.
Het had geen tuin, maar wel een groot balkon. Na
de eerste lockdown in 2020 hebben we het huis

“Het huis aan de
Engelbrechthoek was precies
wat ze zochten. “Voor ons was
dit eigenlijk één plus één.”
te koop gezet en vonden we dit nieuwbouwproject. In die tijd waarin we veel thuis moesten blijven, misten we de tuin nog meer, vooral voor de
kinderen.” Het huis aan de Engelbrechthoek was
precies wat ze zochten. “Voor ons was dit eigenlijk één plus één.”
De bouw van de twee-onder-een-kapwoning
startte in november 2020 en heeft een jaar geduurd. Om de tijd tussen verkoop en oplevering
van de nieuwbouw te overbruggen huurde het
gezin tijdelijk aan de Besselhoeve in Brandevoort. “Zo konden we de kinderen alvast laten
starten op hun nieuwe school, OBS Brandevoort,
zodat ze alvast konden wennen aan de nieuwe
wijk. De verhuizing van de Besselhoeve naar de
Engelbrechthoek ging daardoor veel geleidelijker
dan die eerste verhuizing. Toen was de overgang
veel groter.”
Coronatijd
Middenin de coronatijd verhuizen naar een wijk
waar je nog niemand kent, is geen gemakkelijke
stap. “Het is moeilijk om contacten te maken in
deze tijden. Je spreekt niet zo snel met mensen
af en je kunt je niet aansluiten bij een clubje. De
focus lag in de afgelopen tijd vooral op ons eigen huis en ons gezin. Zodat de kinderen goed
konden landen.” Toch hebben ze inmiddels al
wel een heleboel mensen leren kennen: “Vooral
via school hebben we al veel contacten gelegd.
De kinderen hebben vriendjes gekregen en wij
spreken veel ouders. Het helpt ook wel dat er in
Brandevoort veel mensen wonen die van buiten de wijk komen. Dan is het gemakkelijker om
nieuwe contacten te leggen, dan wanneer je als
nieuweling in een hechte gemeenschap gaat wonen. We voelden ons zeker wel welkom. Voor een

Sonja en Mladen Miltev | F Sonja en Mladen Mitev

verhuizing in coronatijd hebben we toch al veel
op kunnen bouwen en ik hoop dat het vanaf nu
alleen maar beter wordt.”
Het wonen aan de Engelbrechthoek bevalt het
gezin tot nu toe erg goed. “Het is hier heerlijk
rustig, ik heb bijna het idee van vakantie hier. In
Geldrop woonden we in een veel drukkere wijk.
Nu we in Brandevoort wonen is het eigenlijk nooit
superdruk in de winkels als ik boodschappen ga
doen. Ik loop gewoon even fijn naar de bakker bijvoorbeeld. In Geldrop was dat heel anders. Daar
kon je nergens parkeren, hier kan dat altijd.”
Fijne omgeving
Sonja beschrijft Brandevoort als dorps en rustig.
“Voor de kinderen is dat heerlijk. De oudste laat
ik met een gerust hart alleen door de wijk gaan. In
Geldrop zou ik dat niet doen. Daar was ook veel
meer verkeer. Hier merk je dat mensen rekening
houden met elkaar, ook automobilisten letten
goed op fietsende of spelende kinderen.” Sonja
noemt de wijk ‘een fijne omgeving’. “Er zijn veel
speeltuintjes voor de kinderen, die met de kabelbaan bij het station is favoriet bij onze jongste.
Ook wandelen we graag door de eco-zone en de
voetbalvelden zijn tot laat open. Daar komen mijn
man en onze oudste zoon graag.”
“Als we geweten hadden hoe heerlijk het hier is,
zouden we eerder verhuisd zijn. Veel mensen die
hoorden dat we naar Brandevoort gingen verhuizen, reageerden eerst sceptisch. Wat ga je toch in
Helmond doen? Maar nu ze het gezien hebben,
zeggen ze allemaal: ik snap het wel.”
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In de spotlights

Patrick Schifferling,
Prins der Houtse Kluppels

De Brandevoortse Patrick Schifferling is de nieuwe Prins
der Houtse Kluppels! Het klinkt als een tegenstelling, maar
niets is minder waar. “De grens van Mierlo-Hout is eigenlijk
opgeschoven”, zegt Patrick lachend. “Officieel ben ik
opgegroeid in Mierlo-Hout en woon ik nu in Brandevoort.
Tegen Mierlo-Hout aan, er zit alleen een groenstrook tussen.”
Door: Wendy Lodewijk
Prins Patrick d’n
Uurste | F Tom
Pennings

Carnaval
Carnaval zit Patrick in het bloed. Al vanaf
zijn jeugd is hij actief bezig voor dit gezellige feest. Het begon op de basisschool:
zijn vader zat in de oudercommissie van
de Zeester en daar hielp hij altijd al mee
met opbouwen. Dit heeft hij jarenlang
gedaan. Ook vanuit scouting Mierlo-Hout, waar hij lange tijd leiding
gaf aan de verkenners, heeft hij
fanatiek carnaval gevierd.

“Het is altijd zo’n mooie en leuke tijd, daar
geniet ik van. En ook mijn vrouw ‘hoort’ bij
de Houtse Kluppels. Ze is jarenlang trainster geweest van de dansmariekes. Daar
is ze mee gestopt bij haar eerste zwangerschap, maar later is ze toch weer teruggevraagd. Ze is nu dus opnieuw trainster van
de dansmariekes en tussendoor is ze ook
nog Boerenbruid geweest. Eigenlijk is het
hele gezin wel carnavalsgezind. De kinderen vinden het dan ook fantastisch dat ik
nu Prins mag zijn.”
Verrassing
Patrick stond al geruime tijd op het lijstje
om Prins te worden van de Houtse Kluppels. Het kwam er alleen steeds niet van.
“Mijn werk bij de politie slokt veel tijd op
en zeker met de diverse uitzendingen
naar het buitenland van de afgelopen jaren, viel dat niet te combineren. Nu heb
ik de mogelijkheid echter wel en het is
dan ook een hele eer dat ik deze functie
van Prins mag vervullen. De rest van het
gezin is ook dolenthousiast. Ik heb wel
even moeten nadenken of ik het daadwerkelijk ging doen, maar de grote binding met de Kluppels heeft me toch over
de streep getrokken. Ik heb er ontzettend
veel zin in, als Prins beleef je het carnaval
veel intenser. Je hebt als ‘gewone’ carnavalsvierder geen idee wat er achter de
schermen allemaal bij komt kijken. Denk
bijvoorbeeld aan het aanmeten van het
pak of de vorstelijke begeleiding. Of alle
commissies die de vereniging rijk is. Het
is een geoliede machine die draait met
heel veel vrijwilligers, ook daar hebben
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Facebookgroepen Brandevoort
Brandevoort is een actieve wijk, ook op social media. Er zijn dan
ook vele Facebookgroepen met allerlei onderwerpen en doeleinden. We zetten er hier een stel op een rijtje:
Durf te vragen Brandevoort
De naam zegt het eigenlijk al: hier kun je alles vragen! Of je nu
op zoek bent naar vakantietips, vakmensen die een klus kunnen
uitvoeren of je hebt een vraag over een probleem, hier kun je
terecht. Ook als je iets gevonden hebt of kwijtgeraakt, als je denkt
dat iemand je kan helpen, stel je vraag!
Weggeefhoek Brandevoort
Hier kun je spulletjes aanbieden waar jij niets meer mee doet,
maar waar een ander wellicht heel blij mee is. Zo geef je je spullen
een tweede leven, ben je duurzaam bezig en maak je een ander
blij! Hoe mooi is dat. Beter dan weggooien, in alle opzichten!
Brandevoorter Burger Alert
Geen gezellige groep, wel een behulpzame. Voor meldingen
over vervelende gebeurtenissen, vermissingen en dergelijke. De
inhoud is uiteraard alleen zichtbaar voor de leden van de groep.
Samen staan we sterk!
Te koop/gevraagd Brandevoort
Een soort Marktplaats voor Brandevoort. Hier kun je spullen
kopen en verkopen, vertrouwd in je eigen wijk.

Prins Patrick bij de bekendmaking | F Wilfred Houtappels

Supermarkt spaaracties Brandevoort
Zegeltjes gekregen maar doe je er niets mee? Of ben je op zoek?
Dan is deze groep de place to be!
Reclamezuil Brandevoort
Hier kun je terecht voor leuke aanbiedingen van Brandevoortse
ondernemers.
Uitleen/gevraagd Brandevoort
Het is zonde om spullen te kopen die je maar een enkele keer
nodig hebt. Beter is het om het dan te lenen. Help elkaar vooruit
in deze groep.
Hulphoek Brandevoort
Heb je hulp nodig of wil je graag iemand anders helpen? Vind
elkaar hier!
Wat is er te doen in Brandevoort?
Leuke activiteiten en evenementen in Brandevoort vind en plaats
je hier!

Patrick Schifferling met zijn gezin | F Tom Pennings

veel mensen geen weet van. Het is echt
heel bijzonder en mooi om mee te maken
vanuit het perspectief van de Hoogheid.
Maar wat was het moeilijk om 1,5 jaar je
mond te moeten houden! Het is wel gelukt, er is niets uitgelekt. Het meest grappige is toch wel alle weddenschappen die
gesloten werden en de appjes die ik kreeg
van mensen die al vermoedden dat ik het
was. Ik heb er smakelijk om gelachen en
in beginsel alles glashard ontkend. Nu
mag ik gelukkig vrijuit praten. De reacties
zijn zo leuk. Het is een fijne club.”
Toch is een carnavalstitel Patrick niet
vreemd. Zo is hij vorst en voorzitter van
de Bromsnorren, de carnavalsvereniging
van de politie. “Zij bestaan dit jaar 55 jaar.
Ze werken nauw samen met de Kluppels.
Ze hebben de bekendmaking van mij als
Prins ook gefilmd, hoe leuk is dat!”
2022
Op het moment van ons gesprek zitten
we nog in lockdown en is carnaval 2022

zeer onzeker. “Ik kijk ontzettend uit naar
een normaal carnaval, zeker nu ik Prins
ben. Het is echter maar de vraag of dat
wel mogelijk gaat zijn. In dat geval hoop
ik dat we gaan voor uitstel en niet voor afstel. Je hoort van diverse carnavalsverenigingen dat zij carnaval verplaatsen naar
het pinksterweekend of naar de zomer.
Dat zou een mooi alternatief zijn.”
Brandevoort
Al 21 jaar woont Patrick met zijn gezin met
veel plezier in Brandevoort. “Wij zijn bewoners van het eerste uur”, legt hij uit.
“Volgens mij was ons huis het 10e huis
dat in Brandevoort opgeleverd werd. We
hebben de wijk zien groeien. Het oude
vertrouwde in combinatie met de nieuwbouw heeft veel uitstraling. Het is een
mooie en unieke wijk, vind ik. We zitten er
nog altijd perfect, we blijven nog wel even!
Het is fijn wonen in Brandevoort, op een
steenworp afstand van Mierlo-Hout ook
nog. Wij zijn hier erg tevreden.”

Woonruimte Brandevoort
Wil je graag in Brandevoort komen wonen of heb je een mooi
huis te koop staan? Je kunt hiervoor in deze groep terecht, zowel
voor koop als huur.
Oppashoek Brandevoort
Zoek je een leuke oppas of ben jij juist degene die graag oppast?
Vind elkaar hier!
Eten van de buren Brandevoort
Ga je vanavond iets speciaals koken? Of wil je het resultaat van
jouw eigen recept delen met anderen? Plaats dan een bericht in
deze groep en nodig mensen uit de buurt uit om eten bij jou af
te halen. Wil je vanavond eigenlijk niet koken, maar wel lekker en
verantwoord eten? Kijk dan eens wat er wordt aangeboden, of
plaats een verzoekje, wie weet wil iemand een specifiek recept
wel voor je bereiden.
Hondenpraatjes Brandevoort
Voor en door hondenbezitters in Brandevoort. Tips uitwisselen of
contact zoeken om samen naar een loslaatveld te gaan.
Repareerhoek Brandevoort
Een soort repaircafé op Facebook. Heb je spullen die kapot zijn?
Weggooien kan altijd nog! Kijk of iemand het kan repareren.
Prikbord Brandevoort
Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je hier kwijt.
Ketting Kledingruil Brandevoort
Deze groep is voor dames in de wijk Brandevoort in Helmond,
die kleding met elkaar ruilen. In de wijk vormen de adressen van
de deelneemsters een logische route. Op deze route rouleert een
aantal tassen met dameskleding. Dit is de ketting waar jij een
schakel van kan worden. Wanneer er een tas bij je wordt gebracht,
heb je drie dagen de tijd om rustig te snuffelen en te passen. Je
mag uit de tas halen wat je wil houden en je mag mooie kledingstukken terug stoppen die jij niet meer draagt. Vervolgens breng
jij de tas weer naar het volgende adres op de route. Een leuke en
duurzame manier om je garderobe aan te vullen én op te ruimen.
Koopjes voor kids Brandevoort
Vraag en aanbod voor kinderspulletjes.
Boekenclub Brandevoort
Een boekenclub speciaal voor Brandevoorters.

17

Op de thee bij:
Pascale en Matijs
Sneijers
Vraag je naar ‘Tatum’, dan verwijzen veel
mensen je naar de Stepekolk-Oost; maar wie
woont er nu naast een van de bekendste
huizen van Brandevoort? Wij belden aan
bij Pascale en Matijs Sneijers, en werden
ontvangen met thee en taart.
Door: Ingrid Hankins
Matijs Sneijers (48) is een geboren en getogen Helmonder. Hij
groeide op in Mierlo-Hout, van waaruit hij vaak ging hardlopen
in de richting van wat nu Brandevoort is, maar toen nog bestond
uit voornamelijk landbouwgrond. Wie hem toen had verteld dat
dit later zijn woonplek zou worden, had hij waarschijnlijk niet geloofd. Toen de Brandevoortse plannen zich ontwikkelden, twijfelde hij echter niet: in 2001 kocht hij zijn eerste nieuwbouwwoning,
aan de Herenlaan. In 2002 kreeg hij hiervan de sleutel.
In de tussentijd had hij via de internationale chatroom ICQ kennis gemaakt met Pascale en de klik was er onmiddellijk. Was er
op maandag het eerste contact met de openingszin van Pascale;
“ik zit me hier te vervelen, dus dan kom ik jou maar vervelen”, dezelfde vrijdag volgde al de eerste afspraak in Helmond en al snel
was een van de eerste internetrelaties een feit. Pascale: “Achteraf gezien waren we enorm naïef. Meteen afspreken bij iemand
thuis, die je nog helemaal niet kent, is best een risico. Ik schrik er
dan ook van als ik zie dat de jeugd dit tegenwoordig maar heel
gewoon vindt.”
Pascale, dochter van een Franse moeder en een vader uit Den
Bosch, woonde op dat moment in Tiel. Tijdens de eerste afspraak
nam Matijs haar meteen mee naar het in aanbouw zijnde Brandevoort, waar de bouw van zijn huis net twee maanden daarvoor gestart was. “Er stond toen alleen nog maar een emmer.”
De Brabantse achtergrond van haar vader en de mooie panden
en architectuur maakte dat Pascale zich meteen thuis voelde in
Helmond. De gepassioneerdheid en trots van Matijs voor ‘zijn’
Helmond droeg daar voor een groot gedeelte ook aan bij.
Inmiddels, meer dan 20 jaar later, waarvan bijna 17 jaar getrouwd,
wonen Matijs en Pascale niet meer op de Herenlaan, maar in het
door hun samen zelfgebouwde huis aan de Stepekolk-Oost. Samen met hun twee kinderen, Chris van 15 en Madelon van 14. Ze
zijn helemaal ingeburgerd in Brandevoort en hebben in al die
jaren een bescheiden vriendenkring opgebouwd. Ze kunnen als
gezin erg genieten van alle activiteiten die in de wijk worden georganiseerd en doen daar op de achtergrond graag aan mee; zo
wordt er tijdens de Halloweentocht flink uitgepakt aan decoratie
en activiteit in de voortuin en hebben Matijs en Chris al besloten
dat ze de volgende Kennedymars niet als toeschouwers, maar
als deelnemers door de wijk willen lopen.
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Pascale en Matijs Sneijers F | Madelon Sneijers

De passie die Matijs al zijn hele leven heeft voor het Helmondse
vertaalt zich ook in zijn politieke ambitie. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart staat hij op de 4e plek op de lijst
van de VVD. Hij hoopt hierdoor met zijn kennis op het financieel-economische vlak een flink steentje te kunnen bijdragen,
voor Helmond in het algemeen en Brandevoort in het bijzonder.
Op de vraag waar hij voor Brandevoort de verbeterpunten ziet,
kan hij er wel een paar noemen. Zo is er volgens Matijs nog wel
wat te verbeteren aan de verkeersveiligheid, met name in de
Veste. Ook het winkelcentrum kan in zijn ogen wel verbetering
gebruiken: “Door een aaneenschakeling van parkeergarages creëer je geen bruisend centrum. Ook meer horeca en terrassen zou
meer levendigheid kunnen brengen, en dan vooral met terrassen
aan beide kanten van het water.” Daarnaast heeft het Brainport
Smart District (BSD) zijn onverdeelde aandacht: “Het BSD is
een prachtig idee, maar het gaat volledig voorbij aan de behoeften van nu en van veel bewoners van Brandevoort. Ik vraag me
af of de toekomstige bewoners bewust zullen kiezen voor het
Brainport Smart District-concept. Gezien de huidige krapte op
de woningmarkt zal op dit moment namelijk iedere vorm van
woningbouw verkopen, maar misschien blijven de bewoners
over een paar jaar wel met een innovatieve kater zitten?” Ook in
planologisch opzicht zijn er de nodige bedenkingen. “Wij willen
de parkeernorm van slechts 0,5 auto’s per woning opschroeven.
Van de bewoners wordt verwacht dat zij zich binnen de wijk te
voet, per fiets of deelbakfiets verplaatsen en voor vervoer buiten
de wijk vooral gebruik maken van deelauto’s. We vragen ons af
of dat haalbaar is.”
De liefde van Matijs voor Helmond blijkt niet alleen uit de manier
waarop hij over de stad en haar inwoners praat. Bij mijn vertrek
krijg ik een doctoraalscriptie mee uit 1989 van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, getiteld ‘Hellemonders, da’s ander volk’.
“Hier, deze ben ik eens een keer tegengekomen, er staat heel veel
interessante informatie in over de geschiedenis van Helmond”.
Als echte Brandevoortse en import-Helmonder voor mij geen
overbodige luxe.

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

E
ONZ

STEN

DIEN

Airco Service
Bandenwissel
ONZE SERVICES
Leenauto beschikbaar
Haal- en brengservice
Trekhaakmontage
Koffie en thee staan klaar
Uitlaan
Wachtruimte
Verkoop occasions
Kleine schades
Onderhoud en reparatie van personenen lichte bedrijfswagens
Apk-keuringen (ook voor diesel)
Sint Sebastiaanweg, 5731 PE Mierlo • info@avdheuvel.nl
Tel: 0492-661516 • www.autobedrijfvdheuvelmierlo.nl

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

Helmondse clubs
Bent u nieuw in Brandevoort? En wilt u in de hopelijk
na-coronatijd weer actief worden? Kijk hieronder voor
een opsomming van Brandevoortse en Helmondse
vrijetijdsverenigingen.
Atletiek Helmond www.atletiekhelmond.nl
Badmintonclub BC 85 www.bc85helmond.nl
Balletstudio Brandevoort
www.balletstudiobrandevoort.nl
Basketbalvereniging Black Shots www.blackshots.nl
Biljartclub Brandevoort
biljartclubbrandevoort@gmail.com
Bootcamp Brandevoort www.bootcampbrandevoort.nl
Budovereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
Dansschool Friends www.dansschoolfriends.nl
Dansschool UC Dance www.ucdance.nl
Dédé Dance www.dededance.nl
DV X-perience dans www.dvxperience.nl
Flame Trails www.flametrails.nl
Golfclub De Gulbergen www.golfclubdegulbergen.nl
Helmondse Atletiek Club (HAC) www.hac-helmond.nl
Hockeyclub Helmond www.hchelmond.nl
Jeu-de-boulesclub Brandevoort
www.jeudeboulesclub.brandevoort.org
Jibb+ Helmond www.jibbplus.nl
Judovereniging Mierlo-Hout www.jvmh.nl
Lopersgroep Brandevoort
www.lopersgroepbrandevoort.nl
SV Brandevoort www.svbrandevoort.nl
Tafeltennisvereniging Stiphout www.ttvstiphout.nl
Turnvereniging H.T. ‘35 www.ht35.nl
TV Carolus www.tvcarolus.nl
Twirlver. Imagination Helmond www.twirlplaza.nl
Yogastudio Toermalijn www.studio-toermalijn.nl
Volleybal Polaris www.vcpolaris.nl
BrandTastic
info@brand-tastic.nl www.brand-tastic.nl
Buurttuin Brandevoort info@buurttuinbrandevoort.nl
www.buurttuinbrandevoort.nl
CS de Brandeliers
info@brandeliers.nl www.brandeliers.nl
Dickensnight Brandevoort
voorzitter@dickensnight.nl www.dickensnight.nl
Druzhba info@koor-druzhba www.koor-druzhba.nl
Fotoclub Brandevoort
a.storm4@chello.nl www.fotoclubbrandevoort.nl
KBO St, Lucia
secretariaat@kbo-stlucia.nl www.kbo-stlucia.nl
Kobra info@koorbrandevoort.nl
www.koorbrandevoort.nl
Groeperingen Kunstkwartier Helmond
info@kunst-kwartier.nl www.kunst-kwartier.nl
Muziekvereniging Unitas info@muziekverenigingunitas.nl www.muziekvereniging-unitas.nl
Naaiclub Brandevoort naar.emmy.toe@gmail.com
Popkoor Brandnew Voices
info@popkoorbrandnewvoices.nl
www.popkoorbrandnewvoices.nl
Sambaband Brandeleros
voorzitter@brandeleros.nl www.brandeleros.nl
Scouting Brandevoort
secretaris@scoutingbrandevoort.nl
www.scoutingbrandevoort.nl
Theater Brandevoort
info@bartvanloon.nl www.theater-brandevoort.nl
Wijkhuis ‘t BrandPunt
info@brandpunt.info www.brandpunt.info
Wijkraad Brandevoort
wijkraad.voorzitter@brandevoort.org
www.wijkraad.brandevoort.org
Witte Wel Witte Nie
info@wittewelwittenie.nl www.wittewelwittenie.nl
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
HOOFDSTRAAT
155
• HELMOND
HOOFDSTRAAT
• HELMOND
0492
- 661 884 •155
INFO@HEUVEL.NL
0492
- 661
884
• INFO@HEUVEL.NL
0492
- 661
884
• INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
AALSTERWEG
134
• EINDHOVEN
AALSTERWEG
134
C •CEINDHOVEN
040-7820849
• EINDHOVEN@HEUVEL.NL
040-7820849
• EINDHOVEN@HEUVEL.NL
040-7820849
• EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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