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Het evenement
rondje helmond
komt er weer aan!
Helmond Marketing organiseert op 1 mei haar jaarlijkse
fietsevenement Rondje Helmond. Op deze dag zijn er diverse
ondernemers langs het Rondje Helmond geopend en zijn er
sfeervolle terrasjes langs de route met muziek en activiteiten.
De route van 50km voert je langs de mooiste plekjes van
Helmond. Je kunt starten tussen 10 uur en 12 uur bij één van
de vele punten. Finishen kan tot 17 uur. Doe mee met dit gratis
evenement en maak kans op een gratis fiets van Henk
van Rooij Fietsen of andere mooie prijzen!
Voor meer informatie ga naar
www.rondjehelmond.nl of de VVV.
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Voor u ligt het derde nummer van het Ons
Brandevoort Magazine van 2022. De lente is
begonnen en de natuur ontwaakt. Altijd een
mooi om te zien! Op de voorpagina staat Patricia van Spaendonck waar Kristie bij op de
koffie is geweest. Natuurlijk vindt u in deze
nieuwe editie weer volop nieuws uit en over
Brandevoort. U ziet de vierde editie van Ons
Brandevoort Magazine weer verschijnen in mei.
In deze editie
Kristie sprak met Patricia over de Facebookgroep
voor nieuwe Brandevoorters die zij opgericht
heeft. Patricia ontdekte dat er behoefte was om
mensen te verbinden, zeker voor degenen die
net in de wijk zijn komen wonen.
Floortje zit in het team dat inmiddels de kwartfinale heeft gehaald van de debatwedstrijd ‘Op
weg naar het Lagerhuis’. Zij sprak teamgenoot en
Brandevoorter Ruud Beks over deze mooie prestatie. Daarnaast kunt u van alles lezen over wat
er de komende tijd te doen is in de wijk en wat
voor mooie dingen er georganiseerd worden/zijn
om de medemens te helpen.
Dit en nog veel meer leest u in dit magazine.
Wij wensen u veel leesplezier!

BEZORGKLACHTEN EN
VERSPREIDING
bezorging@deloop.eu
AFHAALADRESSEN
ONS BRANDEVOORT
• Wijkhuis ‘t BrandPunt, Biezenlaan 29
• Albert Heijn, De Plaetse 87
• Jumbo, Huiskensstraat 2
OPMAAK
Chris Thielen, Rik Aarts.

Wij wensen u
veel leesplezier!
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Patricia van Spaendonck
wil mensen verbinden
via Facebookgroep
Patricia van Spaendonck is oprichter van
de Facebookgroep Nieuwe Brandevoorters
Ontmoeten (NBO). Met de groep brengt ze
graag mensen met elkaar in verbinding op lokaal
niveau. En dat is al vanaf het begin een succes.
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Helmondse jongeren winnen
debatwedstrijd
Vrijdag 1 april vond op het provinciehuis in Den
Bosch de voorronde van de debatwedstrijd Op
Weg Naar Het Lagerhuis, gekoppeld aan het
televisieprogramma van BNNVara plaats.

10

Boost voor Joost
Joost (16) heeft in juni 2021 bij een zwemongeval
een hoge incomplete dwarslaesie opgelopen.
Kort gezegd houdt dat in dat hij nu rolstoelgebonden is, zijn armen en handen zijn aangedaan
en zijn longcapaciteit is aangetast.

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
VOORPAGINA FOTO
Kristie Raaijmakers
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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Internationale kunst
Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel
op OBS Brandevoort. De afgelopen weken is
meneer Aart van der Aart op school geweest om
enkele gastlessen te geven.
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Patricia van Spaendonck
wil mensen verbinden
via Facebookgroep
Patricia van Spaendonck is oprichter van de Facebookgroep Nieuwe
Brandevoorters Ontmoeten (NBO). Met de groep brengt ze graag mensen met
elkaar in verbinding op lokaal niveau. En dat is al vanaf het begin een succes.
Door: Kristie Raaijmakers

Na haar scheiding kwam Patricia in maart 2018 vanuit Eindhoven in Brandevoort wonen met haar twee
dochters. “In de eerste periode moest er veel geregeld worden, waardoor ik weinig aandacht had voor
het leggen van nieuwe sociale contacten. Alles in mijn
leven veranderde tegelijk; ik ging niet alleen scheiden
en verhuizen, maar begon ook nog met een nieuwe
baan. Daarnaast moest ik op zoek naar een nieuwe
school en BSO voor de kinderen en praktische zaken
zoals een nieuwe tandarts.” Het was een compleet
nieuwe start voor Patricia en haar twee dochters.
“Achteraf gezien had ik dat allemaal wel een beetje
onderschat. Ik weet niet meer hoe ik het gedaan heb,
maar als je er middenin zit dan doe je het op een of
andere manier gewoon.”
Anoniem
Patricia woonde in Eindhoven in een straatje met
twaalf huizen waar erg veel contact was. “Eenmaal in
Brandevoort was ik ineens een alleenstaande moeder die niemand kende. Dat voelde wel even anders.”
Die eerste tijd in Brandevoort vond ze dan ook behoorlijk zwaar. “Ik had het gevoel dat ik nergens meer
bij hoorde. Familie en vriendinnen woonden allemaal
best ver weg en in Brandevoort was het de sfeer sowieso wat anoniemer.” Patricia gaf een housewarming voor het blok om een goede start te maken.
“Ik wilde graag een plekje creëren waar ik het fijn zou
hebben met de meiden. Een fijn huis hadden we al.
De vervolgstap was: een fijne omgeving.”
Op een middag in oktober, in de speeltuin in de Hoeves bedacht Patricia dat ze vast niet de enige was
die nieuw was komen wonen in Brandevoort en daar
moeite mee had. Toen ontstond het idee voor de
Facebookgroep. “Ik heb hem ter plekke aangemaakt
en in dat weekend hadden zich al zo’n veertig leden
aangemeld.” Dat er ook animo was voor gezamenlijke
activiteiten bleek toen er direct acht mensen meededen aan de eerste wandeling die Patricia organiseerde. “De sfeer was helemaal prima, totaal niet ongemakkelijk. We gingen elke vrijdagavond wandelen
en in dat wandelgroepje zijn leuke vriendschappen
ontstaan.”
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Activiteiten
Vanaf dat moment organiseerde Patricia regelmatig
uiteenlopende activiteiten. “Een vriend vroeg of ik
mee wilde naar de Kasteeltuinconcerten en we besloten die uitnodiging ook op NBO te zetten. Er sloten
meerdere mensen aan en het werd zo gezellig dat we
tot 3 uur ’s nachts op stap zijn geweest.” Ook is er
regelmatig een mountainbiketocht, er werd al eens
afval geprikt en soms verschijnt er ook een oproepje
om ergens te gaan eten met een clubje mensen. “Eigenlijk had ik gehoopt dat er meer mensen zelf activiteiten op zouden zetten en dat ik dan ook eens aan
zou kunnen haken, maar tachtig procent van wat er
bedacht wordt, komt van mij”, vertelt Patricia.
Het idee ontstond vanuit een eigen behoefte. “In
de beginperiode vond ik het hier echt pittig en ik
bedacht me dat het voor veel mensen misschien
lastig zou zijn om te starten hier in Brandevoort. Ik
heb het altijd al mooi gevonden om mensen in verbinding te brengen en als ik iets kan doen dat van
impact is op een paar mensen, dan is het dat voor
mij zeker waard.” Voor Patricia zelf heeft de Facebookgroep het woon- en leefplezier in Brandevoort
verhoogd. “Het heeft ervoor gezorgd dat ik me fijn
voel, hier in Brandevoort en dat ik er nooit meer weg
zou willen. Ik voel me er nu thuis.” Inmiddels woont
Patricia samen met haar nieuwe partner Mark en
ook zijn dochter. “Het is ook leuk dat we nu samen
nieuwe contacten kunnen maken, vriendschappen
van ons beiden.”
Hulp
Toen Patricia een tijdje terug met een praktisch probleem zat, bleek de groep ook van nut. Door een verkeerd geparkeerde auto kon de vrachtwagen die haar
tuintegels kwam bezorgen de draai niet maken en
werden ze een stukje verderop gelost. Al die grote en
zware tegels moesten dus met de hand versjouwd
worden. “Ik plaatste een oproepje en er kwamen
zeven mensen helpen. Daarmee was de klus zoveel
sneller geklaard. Dat vond ik heel mooi om te zien. Ik
zou het ultiem vinden als hulp vragen en aanbieden
ook een vast onderdeel wordt van NBO.”

“ Ik heb het altijd al mooi gevonden
om mensen in verbinding te brengen
en als ik iets kan doen dat van impact
is op een paar mensen, dan is het dat
voor mij zeker waard.”

Patricia van Spaendonck | F Kristie Raaijmakers

5

“Het goedkoopste adres voor uw tuin”

Altijd diverse aanbiedingen:
Vernieuwd, alles verhard en op verkooptafels

24 Waldsteinia voor € 1,00
• T.z.t. Vele soorten Perkgoed, kuipplanten, hangpotten enz.
• Graszoden, 1e keus , kan ook gelegd worden
• Groot assortiment planten, dit jaar zeer uitgebreid,
ook meer dan 300 soorten vaste planten
• Siergrind 25 kg vanaf € 2,50
• Mooi verschillende wandhangers per seizoen nu met Violen en aardbeien
• Kunstgras van goede kwaliteit
• Tevens aanleg van tuinen: incl. grondwerk, bestrating,
regeninstallatie, beplanting enz.

per stuk
Stationsfaciliteiten
• Shop (kadoartikelen)
• 24-uurs betaalautomaat
• Bemand
• Wasserette
• Dogwash
• Luchtpomp

•
•
•
•

Tuincentrum
Milheeze
Altijd diverse aanbiedingen:
Stofzuiger
24
Waldsteinia
voor
€ 1,00
Schutboomsestraat
2 • 5763 BR MILHEEZE
per stuk
Wasbox
Wasstraat Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
Tuincentrum Milheeze
www.tuincentrummilheeze.nl
Gasflessen
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE
Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
Benegas en
www.tuincentrummilheeze.nl
Primagas

Shop openingstijden
Openingstijden:
Ma.t/m Vr. 07:00 - 21:00. Zaterdag
07:30 - 20:00. Zondag 08:30 - 20:00

Openingstijden:

ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur • za 9.00 – 17.00 uur OP ZONDAG IN APRIL EN MEI

ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur • za 9.00 – 17.00 uur OP ZONDAG IN APRIL EN MEI OPEN VAN 10 - 16 UUR

Benthem 3, 5761 PN Bakel

0492 341 430

KINDERMERKKLEDING

NIEUW IN
MIERLOHOUT

VOOR
JONGENS

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)
Ook als u niet of
elders verzekerd bent.
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EN
MEIDEN
MAAT 50
T/M 1 7 6

Magis

H O O F D S T R A AT 1 4 2 , 5 7 0 6 A N H E L M O N D | 0 4 9 2 - 3 8 0 6 6 2
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Helmondse
jongeren winnen
debatwedstrijd
Vrijdag 1 april vond op het provinciehuis in Den Bosch
de voorronde van de debatwedstrijd Op Weg Naar Het
Lagerhuis, gekoppeld aan het televisieprogramma van
BNNVara plaats. 18 middelbare scholen uit Noord-Brabant
stuurden een team naar de provinciale ronde, waar het
Helmondse Dr.Knippenbergcollege van won en met een
gouden beker naar huis ging. En dat is geen grap.
bedenkt argumenten die we vervolgens samen oefenen.” De onderwerpen zijn divers.
Er zitten dan ook weleens stellingen tussen
waar de leerlingen weinig kennis over hebben. Door zich in te lezen en meer informatie op te zoeken komen ze tot stof om een
mening te kunnen vormen. “Daar leer je
heel veel van.” Zelf heeft Ruud het niet per
se nodig voor zijn vervolgopleiding. “Maar
je bent in het algemeen beter ontwikkeld
als je aan vaardigheden als deze werkt.”

Door: Floortje Jansen

Geheel zonder grappen werd de wedstrijd
niet gewonnen op 1 april. Bij ‘Het Lagerhuis’
wordt namelijk gelet op verschillende aspecten van een debat, waarbij humor ook
van groot belang is. Lid van de debatclub
Ruud Beks uit Brandevoort deed voor het
eerst aan een debatwedstrijd mee. Na 2
jaar corona hebben er namelijk geen plaats
kunnen vinden. “Ik had geen verwachtingen, maar we hebben het goed gespeeld”,
vertelt hij. Twee jaar geleden ging hij bij de
debatclub omdat hij beter wilde worden in
spreken in het openbaar. “Het is belangrijk
om je mening goed te kunnen uiten in deze
wereld. Dat leer je door te debatteren in een
groep als deze.” Zo’n vijfentwintig leerlingen
vormen samen de debatclub, die iedere
dinsdagmiddag een ‘flexles’ volgen. Vorige
jaren werkte de school nog niet met dat
systeem, waardoor het een vrijwillig buitenschools uurtje was. “Het voelt nog steeds
zo. Iedereen zit daar echt voor de lol.”

Saamhorigheid
Ook de docenten die de groep begeleiden
halen er veel plezier uit. Zo is één van hen
oud-leerlinge, die een aantal jaar geleden
zelf nog meedeed aan de wedstrijden. “Zij
zijn dan ook echt heel blij en trots dat we
de provinciale wedstrijd hebben gewonnen.” Eerder heeft de school de tweede
plaats al eens veroverd, maar winnen is
voor de club een primeur. Enige verbazing
dat de groep zo ver is gekomen is er toch,
want twee jaar zo goed als stil te hebben
gelegen heeft een groot deel namelijk,
net als Ruud, nooit een wedstrijd meegemaakt.

Diverse onderwerpen
De wedstrijd bestaat namelijk uit meer dan
alleen debatteren tegen een groep. Zo is er
een ronde een speech, de zogeheten V-Rede, of een 1-op-1 debat. Hierbij neemt één
debater het op tegen een tegenstander van
een andere school. De winnaar van één van
deze twee onderdelen verdient een punt
voor het team. Natuurlijk is er in iedere ronde ook een vaste rollendebat, waarbij het
hele team samen achter één standpunt
staat, en een zogeheten ‘360 gradendebat’, waarbij men halverwege wisselt van
kant. “De voorstanders worden de tegenstanders en vice versa. Dat kan soms best
verwarrend zijn.” Vijf minuten van tevoren
hoort het team welke kant ze moeten verdedigen, de voor- of de tegenpartij.

Leerzaam
“De voorbereiding viel mee”, vertelt Ruud.
“En het was het sowieso waard.” Direct na
zijn schoolexamens zat hij wel goed in de
flow en maakte hij van alle argumenten
een samenvatting, waar de groep flink gebruik van kon maken. “Zodra de stellingen
bekend zijn, verdelen we ze onder. Iedereen

Voor Ruud is het zijn laatste jaar om mee
te kunnen doen aan de wedstrijd, omdat
hij in zijn eindexamenjaar zit. Daarom is nu
alle hoop gevestigd op de volgende ronde,
de achtste finale in Hilversum. Zijn schoolexamens zijn inmiddels gelukkig achter de
rug. “Maar ik zou er zeker voor blijven zitten”, lacht Ruud.
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Koor Druzhba uit Brandevoort
weer zeer actief
Het koor Druzhba (letterlijke vertaling: vriendschap) uit Helmond/Brandevoort heeft in de
coronaperiode niet stilgezeten. Veel leden namen deel aan de digitale Zoom-repetities en
tijdens deze repetities werden 5 nieuwe liederen ingestudeerd. We waren maar amper gestart
met onze ‘gewone’ repetities toen we geconfronteerd werden met de oorlog in Oekraïne.
voor alle belangstellenden en instellingen
die op welke manier dan ook dienstbaar
konden en wilden zijn bij de opvang van
Oekraïense vluchtelingen die in onze
omgeving een veilig tijdelijk huis zouden
gaan zoeken.
Ook nu werd weer het gebed om Vrede
en Rust voor Oekraïne gezongen. Dit lied
wordt naast het originele volkslied door
veel Oekraïners beschouwd als een tweede volkslied, waarbij God gevraagd wordt
te waken over het eigen land.

Still van het tv-optreden van koor Druzhba bij Omroep MAX | F Koor Druzhba
Door: John Maes, voorzitter koor Druzhba

Koor Druzhba helpt Oekraïne...
Helpt u mee?
Omdat wij vanwege onze zang en door
onze dirigente Inna Ogarok, ons zeer
sterk betrokken voelen bij hetgeen er nu
gaande is in dat land, wilden wij snel acties ondernemen om de vele mensen die
lijden onder de oorlogsomstandigheden,
te helpen.
Op zondag 6 maart konden wij in wijkhuis
’t BrandPunt een benefietconcertje organiseren, met het doel om geld en goederen in te zamelen. Het resultaat van dit
concert was dat er een bedrag van bijna
€ 3.000,00 bijeen werd gebracht. Tijdens
het concert was er een live-verbinding
met een bekende van onze dirigente,
Inna, uit Lviv. Deze persoon beschreef de
situatie van vluchtende mensen en tegelijk gaf hij aan wat er nodig was aan hulpmiddelen. Een bijzondere wens was ook
het toesturen van Oekraïense vlaggen, als
dat mogelijk was. En deze wens hebben
we kunnen invullen. Wij konden 27 grote
dozen met hulpmiddelen, waaronder ook
100 gewenste vlaggen toesturen. Vele leden hadden via familie en vrienden ook

8

goederen ingezameld. Inmiddels zijn
deze goederen op de juiste plek terechtgekomen. Het was een heel gerichte actie
die recht uit het hart kwam. Onze burgemeester mevrouw Elly Blanksma was de
gehele middag aanwezig en zij stak ons
echt een hart onder de riem, waarbij zij
ook bijzondere aandacht vroeg voor de
opvang van met name kinderen, die een
vanzelfsprekend recht hebben op een
normaal leven.
Live televisie-optreden in ‘Tijd voor MAX’
Terwijl we bezig waren met de voorbereidingen van ons benefietconcertje, kwam
er een eervolle uitnodiging van Omroep
MAX om op maandag 7 maart in de studio te Hilversum een optreden te verzorgen. Tijdens de uitzending van ‘Tijd voor
Max’ zongen wij het gebed voor ‘Vrede,
Rust, goede gaven, waakzaamheid over
het land Oekraïne en een lang en gelukkig
leven voor allen’ (zie foto).
Bijeenkomst Speelhuis ten behoeve
van ontwikkelen opvang
Op verzoek van de gemeente verleende
ons koor een ingetogen en waardige bijdrage aan de opening van een door de
gemeente georganiseerde bijeenkomst

Dit is Helmond/
Omroep-Helmond-Klassiek
Op zondag 13 maart jl. stond ons koor in
de schijnwerpers tijdens de uitzending
van Omroep-Helmond-Klassiek. Dit was
al veel eerder gepland, maar nu stond de
uitzending voor een groot deel in teken
van de ontwikkelingen in Oekraïne en
onze behulpzame betrokkenheid. Tijdens
de uitzending werden drie koorwerken
van onze CD ten gehore gebracht. Gekscherend zeggen we wel eens: bekend van
radio en tv. Maar het is natuurlijk wel waar.
Op het programma: eucharistievieringen
met gezangen uit de Orthodoxe Kerk
Wij zullen de komende tijd onze bijdrage
verlenen aan eucharistievieringen in diverse kerken in de omgeving, waarin wij
onze prachtige gezangen uit de Orthodoxe Kerk zullen zingen.
In het bijzonder worden daarbij de gevluchte Oekraïners uitgenodigd, die een
gastvrij onderkomen hebben gevonden
bij particulieren en bij diverse instellingen
in onze nabije omgeving.
Op 17 april zongen we in de kapel van het
Elkerliek Ziekenhuis tijdens een dienst die
door de Kapelwerkgroep, met speciaal
thema, voor onze Oekraïense medeburgers is georganiseerd.

Op 24 april (beloken Pasen) om 11.15 uur luisteren we een eucharistieviering op in de H.
Trudokerk te Stiphout. Met beloken Pasen
wordt in feite in de Orthodoxe Kerk en door
Oekraïners de verrijzenis herdacht. Tijdens
deze dienst worden ook onze drie leden herdacht die wij tijdens de coronaperiode hebben verloren en waarvan wij geen waardig
afscheid hebben kunnen nemen.
Op zondag 8 mei om 9.30 uur zijn wij door
de zusters van de Missieorde van het Kostbaar Bloed, in de Kapel van het Klooster te
Aarle-Rixtel uitgenodigd om een eucharistieviering op te luisteren, die met name in het
teken zal staan van de in het klooster gehuisveste Oekraïners. Uiteraard is iedereen uitgenodigd om deze dienst mee te vieren.
Naast de hiervoor genoemde eucharistievieringen staan er nog enkele op het programma
in de maanden juli, september en november.
Voorbereidingen kerstconcert en
jubileum in 2023
Wij gaan ons voorbereiden op een kerstconcert, waarin wij onze mooie Oekraïense
kerstliederen kunnen laten horen. Ons laatste
kerstconcert was in 2019. Hopelijk kunnen we
binnenkort ook nog eens onze koorzang uit de
rijke Oekraïense folklore laten horen. We gaan
ons daarop voorbereiden. Tenslotte spreken
we de wens uit dat we midden 2023 ons
12,5-jarig jubileum kunnen vieren. Hopelijk
gaat het nu wel lukken om een mooi en groots
concert te organiseren. Onze voornemens
voor de viering van ons 10-jarig jubileum in
2021 gingen helaas, vanwege de coronabeperkingen, niet door. Nu willen we er weer echt
voor gaan. Plannen hebben we genoeg.
Wilt u eens kennismaken met
andere heel mooie koormuziek?
Wij zingen onze liederen met behulp van een
fonetisch schrift, het lijkt heel moeilijk maar
dat is het beslist niet. Misschien wilt u het
zelf eens proberen. U bent van harte welkom
en u zult verrast zijn, ook door de heel fijne
sfeer in het koor. Wij houden onze repetities
op woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur
in ons prachtig wijkhuis ’t BrandPunt (zaal
Schutsboom I). Zie ook onze website www.
koor-druzhba.nl of informeer eens via info@
koor-druzhba.nl.

Koorzang uit Oekraïne

Duurzaam droomhuis
Ga jij je droomhuis (ver)bouwen? Ga voor duurzaam! Een duurzaam huis is
beter voor het milieu. Je bespaart niet alleen energie, maar het bespaart
ook grondstoffen. Deze woningen zijn gezonder voor bewoners en gebruikers.
(Ver)bouwen
Dit is dé kans om je huis direct te verduurzamen. Een verbouwing in je huis nú
goed aanpakken, is straks besparen. Ga je bouwen? Plaats dan zonnepanelen
en leg meteen vloerverwarming aan. Denk ook aan een warmtepomp en goede
isolatie.
Tip! Maak een plan en informeer bij de diverse leveranciers. Het hoeft niet allemaal tegelijk, het kan natuurlijk ook in stappen.
Isoleren is besparen
Een goed geïsoleerd huis heeft veel voordelen: minder kou en tocht, lagere energiekosten en minder CO2-uitstoot. Maar liefst 75% van de woningen in Nederland
heeft nog geen goede isolatie. Check dus eens wat er op jouw woning aangepast
kan worden.
Zonnepanelen
Door zonne-energie op te wekken maak jij een groot verschil voor het milieu. De
aanschaf van zonnepanelen is een investering in de toekomst, die zichzelf terugverdient. De winst is vergelijkbaar met een rente van 4 procent op je spaarrekening. Daar kan momenteel geen bank tegenop!
Betaalbaar
Alles leuk en aardig, maar hoe ga je dit allemaal betalen? Bij het afsluiten van je
hypotheek mag je extra lenen voor energiebesparende voorzieningen (EBV). Je
hypotheeklasten worden hierdoor iets hoger, maar je energierekening is een stuk
lager. Daarnaast stijgt de waarde van je woning door de aanpassingen en zeker
niet onbelangrijk; je helpt het milieu.
Voor energiebesparende maatregelen mag je maximaal € 9.000,- extra lenen
bovenop de maximale hypotheek die berekend is op basis van jouw inkomen.
Hiervoor moet je (gezamenlijk) bruto jaarinkomen minimaal € 33.000,- zijn en de
totale lening mag niet meer zijn dan 106% van de woningwaarde.
Als financieel planner denk ik graag met je mee. Ik kijk verder dan eenmalig voordeel, wijs je op alternatieven en neem ook de langere termijn mee in het plaatje.
Zo krijg jij inzicht en overzicht, zodat je beslissingen kunt nemen die het beste bij
je passen.

Herselsestraat 16. Brandevoort - Helmond
06-50524702 | hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl
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rijdag 20 mei (aanvang 18.00 uur)

Carolus Borromeus College –
Geef Joost een fijn thuis!
randevoort (Helmond)

Boost voor Joost

Top-diner verzorgd door sterren-chef
Jermain
de Rozario
Joost (16) heeft in juni 2021 bij een zwemongeval een hoge incomplete dwarslaesie

opgelopen. Kort gezegd houdt dat in dat hij nu rolstoelgebonden is, zijn armen en handen
zijn aangedaan en zijn longcapaciteit is aangetast. Nu hij, na maandenlang verblijf in
ziekenhuis en revalidatiecentrum, vanuit zijn vertrouwde omgeving aan verder herstel kan
werken, is een ingrijpende verbouwing aan het huis van het gezin van Joost hard nodig.
Aanpassingen zodat Joost zich in zijn rolstoel goed door het huis kan bewegen en een
slaap- en badkamer op de begane grond, zodat hij weer een fijne eigen plek heeft.

• (Inter)nationaal bekende
sprekers: Marc Herremans
(B), Jaap Bressers (NL) en
Maarten Sariskomt
(Brandevoort)
uiteraard volledig ten goede aan de

Acties
Om deze aanpassingen financieel mogelijk te maken is de stichting Boost voor
Joost opgericht. Met verschillende acties
en een crowdfunding wil de stichting zoveel mogelijk geld inzamelen voor Joost.
En hoewel ze nog maar kort actief zijn met
de stichting, verloopt die inzameling zeer
voorspoedig. Zo heeft Tennisvereniging
Carolus in Brandevoort onlangs al een veiling gehouden waarvan de opbrengst (bijna € 1000,-) is geschonken aan de stichting. Ook via de doneerpagina komen de
donaties en reacties gestaag binnen. Maar
er ligt ook nog van alles in het verschiet. Zo
organiseert HC Mierlo, de hockeyclub waar
Joost speelde, op 14 en 15 mei een ‘Boost
voor Joost weekend’ voor alle leden en
vindt een week later, op 20 mei, de grote
benefietavond van de stichting plaats.

stichting Boost voor Joost.

• Live muziekBenefietavond

Op vrijdag 20 mei vormt het Carolus Borromeus (Brandevoort, Helmond) het decor van deze bijzondere avond. In de aula
van de school – waar Joost vorig jaar zijn
mavo-diploma behaalde – wordt de gasten deze avond een heerlijk diner en mooi
programma met sprekers en live muziek
voorgeschoteld. Eén van de hoofdingrediënten van de benefietavond is het diner,
bereid door niemand minder dan de Helmondse sterrenkok Jermain de Rozario!
Hij staat met zijn keukenteam garant voor
een aantal fantastische gerechten.

• Veiling exclusieve items

• Gehele opbrengst van de
avond gaat naar Boost
voor Joost

De (inter)nationaal bekende sprekers die
Voor info en
tarieven:
het podium
betreden om hun inspirerende verhaal te doen, zijn Jaap Bressers en
www.boostvoorjoost.nl
Veiling
Marc Herremans. Jaap staat al meer dan
De stichting organiseert ook een veiling vijftien jaar op het podium als een van
met prachtige kavels. info@boostvoorjoost.nl
Onder de hamer ko- Nederlands succesvolste sprekers en timmen onder andere exclusieve sportitems, mert ook internationaal aan de weg. Sinds
tickets voor grote (sport)evenementen,
een bijzonder kunstwerk en verschillende ‘diensten’. Een aantal items wordt in
de komende weken exclusief (digitaal)
geveild via de website en Facebookpagina van de stichting. Tijdens de benefietavond vindt de veiling plaats onder de
bezielende leiding van een door de wol
geverfde veilingmeester. De opbrengst

zijn 21e zit hij na een duik in zee met een

Meer informatie:
Stichting Boost voor Joost
www.boostvoorjoost.nl
info@boostvoorjoost.nl

DONEER DIRECT
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hoge dwarslaesie in een rolstoel. Jaap linkt
pakkende, persoonlijke verhalen aan uitdagingen in organisaties en weet daarmee
als geen ander mensen te raken en vermaken. Een unieke mix van inhoud, inspiratie en op het juiste moment ontspannen
humor. Marc was een succesvolle triatleet:
hij werd twee keer Belgisch kampioen en
eindigde in 2001 op de 8e plek tijdens het
WK. In januari 2002 raakte hij door een
fietsongeval tijdens een training verlamd
en kwam in een rolstoel terecht. Toch bleef
hij actief als topatleet; hij reed diverse malen de Ironman Hawaï uit in de categorie
hand-cycle en won deze zelfs in 2006.
Momenteel is Marc een van de meest
gevraagde internationale motiverende
sprekers ter wereld. Naast deze sprekers
zal ook Maarten Saris van Amicis Brandevoort (de meest kind– en jeugdvriendelijke
stichting van Brandevoort) spreken. Er zijn
25 tafels à 8 personen beschikbaar voor
deze avond, die grotendeels zakelijk worden verkocht. Voor particulieren is een beperkt aantal tafels beschikbaar. Hiervoor
worden verschillende tarieven gehanteerd.
Wie graag aanwezig wil zijn op 20 mei kan
contact opnemen met de stichting Boost
voor Joost.
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TK2 WANDELSOKKEN

Ingezonden foto’s

TK2
TK2 Short

4 HALEN =
3 BETALEN
ADVENTURE
STORE
ADVENTURE STORE

Een tijdje geleden ontving onze redactie twee toch wel bijzondere foto’s van Thom van Alphen. De ene foto noemde hij ‘de
natuur in ruste’.
Er is inderdaad duidelijk te zien dat de natuur bij het betreffende
bankje al lange tijd niet verstoord is. Zou u hier gaan zitten? De
tweede foto noemde hij ‘na regen de natuur in positief en negatief’. Te zien is hoe een fikse regenbui geparkeerde fietsen heeft
nagetekend op de grond. Een mooi gezicht.

KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

TAXICENTRALE
BRANDEVOORT
AIRPORT TAXI HELMOND E.O.
0492 – 781122
planning@taxicentralebrandevoort.nl
www.taxicentralebrandevoort.nl
ONZE DIENSTEN
Luchthavenvervoer | Groepsvervoer | Zakelijk vervoer
Particulier schoolvervoer | Ziekenvervoer

EINDHOVEN AIRPORT
€50 enkel (taxi) | €90 retour (taxi) | €65 enkel (bus) | €120 retour (bus)

DUSSELDORF AIRPORT
€140 enkel (taxi) | €260 retour (taxi) | €170 enkel (bus) | €315 retour (bus)

SCHIPHOL AIRPORT
€160 enkel (taxi) | €300 retour (taxi) | €190 enkel (bus) | €355 retour (bus)

www.taxicentralebrandevoort.nl

Leuke bijverdienste!
Ben jij die wijkbewoner, die dingen opvalt, ruikt, ziet, wil
onderzoeken… en er over wil schrijven, dan ben jij degene die we zoeken. Heb je een leuk onderwerp in je wijk
(Mierlo-Hout/Brandevoort), bespreek het met onze redactie, als wij het ook leuk vinden, gaan we aan de gang,
je maakt een leuke tekst en enkele foto’s.
Je krijgt betaald per artikel en het wordt afgedrukt in
dit magazine, of misschien wel in onze Weekkrant De
Loop. Met jouw naam erbij, eeuwige roem, wat wil je
nog meer. Het mag gaan over de grote zonnebloemen
van de buren, de hobby van buurtbewoners, de losliggende stoeptegel, het mooie speeltoestel dat geplaatst
is, een mooi evenement dat plaatsgevonden heeft, de
goede daad van de buurjongen of -meisje. Of een mooie
karakteristieke foto die niemand nog nooit had gezien
met een leuke tekst erbij.
Wij zoeken jou.
Reageer nu: redactie@deloop.eu
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Danspresentatie
Dansvereniging
X-perience
Op zaterdagmiddag 23 april organiseren wij in Wijkhuis ‘t
Brandpunt onze jaarlijkse danspresentatie. Met een heel aantal
groepen en solo’s nemen we deel aan danssportwedstrijden in
garde- en showdans.
Bij Dansvereniging X-perience kun je echter ook dansen ‘voor de
Fun’. We hebben FunGroepen voor kleintjes vanaf 5 jaar, maar
ook een FunGroep voor de leeftijd vanaf 25 jaar. Met deze FunGroepen nemen we niet deel aan wedstrijden/toernooien.
Op deze middag kunnen jullie genieten van een impressie van
al onze dansen, die zowel in groepsverband of als solo worden
uitgevoerd. En uiteraard laten ook de FunGroepen in een leuke
dans zien wat zij geleerd hebben.

Giel ontvangt deze maand het bijzonder bloemetje
| F Wendy Lodewijk

Bijzonder Bloemetje
Elke maand zetten we iemand in het zonnetje met een
bloemetje van Bloemboetiek Nicole. Dit keer viel de keuze op Giel van de Rijt. Giel werd aangedragen door Evelyn,
een wijkbewoonster die was opgevallen dat Giel steeds
weer zijn best doet om de wijk weer netjes en opgeruimd
te maken.
Door: Wendy Lodewijk

Uiteindelijk hopen we met onze wedstrijddansen gekwalificeerd
te worden en deel te kunnen nemen aan de Europese Kampioenschappen. Deze worden gehouden op 6, 7 en 8 mei in Sportcentrum Maaspoort in Den Bosch. Wij zien er naar uit om jullie te
mogen begroeten op onze danspresentatie!
Locatie: Wijkhuis ’t Brandpunt
Datum: 23 april 2022
Aanvang: 14.00 uur, zaal open 13.30 uur
Entreeprijs: € 5,- . Dit in inclusief 1 consumptie.
Secretaris@dvxperience.nl

Minifun | F Dansvereniging X-perience

Sommige mensen kijken niet zo nauw en gooien afval zo
op straat. Bijvoorbeeld verpakkingen van etenswaren die
zojuist geconsumeerd zijn, worden achteloos ter plekke op
straat gegooid. Giel is zo’n man die ijverig andermans rommel weer opruimt. Hij is een harde werker en het is dan ook
duidelijk te zien als hij geweest is; de straten van Brandevoort zien er dan weer tiptop uit. En ondanks dat zijn werk
bestempeld kan worden als sisyfusarbeid, komt Giel elke
keer weer met onverminderde werklust ter plaatse om alles
weer schoon te maken en op te ruimen. Deze man verdient
een groot compliment, vandaar dit bijzonder bloemetje
voor Giel. Zelf is hij erg bescheiden over zijn harde werken:
“Niet alle eer gaat naar mij hoor! Het grootste deel van de
mensen neemt wel de moeite om zijn of haar afval gewoon
in de prullenbak te gooien. En wat denk je van de mensen
die tijdens een wandeling andermans rommel opruimen?
Ook die zijn er genoeg. Daarnaast worden regelmatig prikacties georganiseerd, onder andere door scholen en de
scouting. We houden samen Brandevoort schoon hoor, dat
doe ik niet alleen”, zegt hij resoluut. “Ik wil op deze plek dan
ook mijn dank uitspreken naar iedereen die helpt om de wijk
schoon te houden.”
Buiten dat Giel niet alle eer wil opstrijken, is hij ook erg tevreden met zijn werk. “Het werk is erg afwisselend en dat
vind ik prettig. Ik ben buiten bezig en zie steeds een andere
omgeving. Dat vind ik veel fijner dan de hele dag op kantoor hetzelfde uitzicht te hebben. Ik heb niet te klagen. En
ik ben erg dankbaar voor het bloemetje, ik voel me vereerd”,
besluit Giel.

Bloemboetiek

TeenGarde | F Dansvereniging X-perience

Nicole
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Omdat iedereen anders is...

E
ONZ

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

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

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

Julio Saltos,
keukenvernieuwer
bij u in de buurt.

Keukenrenovatie: uw ‘oude’
vertrouwde keuken weer als nieuw!

NIKOS

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

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

Van Kerkoerle
voor huis, tuin & interieur
65+ KLUSSER/
STYLIST

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

VA N

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

Een graf in de natuur is
groen, duurzaam en voor altijd
De eeuwige grafrust staat ook garant voor eeuwige
natuur. Bovendien vraagt een graf in de natuur geen
onderhoud en zijn de kosten eenmalig. Zo laten we
geen extra zorgen na, maar wel een fijne plek voor
gedenken en herinneren. Reserveer deze plek al bij
leven, dat maakt wensen kenbaar en ontzorgt onze
naasten.
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst tot
zonsondergang, de openingstijden van de natuur.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Maak gerust een afspraak
voor een rondleiding en/of een oriënterend gesprek.

Voor altijd
in prachtige natuur,
tegen het dal van de Aa
Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474 | ww.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl
f facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth
instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruth

Langer en veiliger thuis wonen
voor ouderen met dementie?
Door dementie wordt iemand steeds afhankelijker van de
directe leefomgeving. Het proces vraagt intensieve zorg en
ondersteuning van de mantelzorgers en de zorgprofessional.
Door het verlenen van passende zorg aan huis kan iemand met
dementie langer en veiliger thuis blijven wonen.
Om beter, langer en actief thuis te kunnen blijven wonen voor ouderen
met dementie biedt Samen Verder de volgende hulp en ondersteuning:

Casemanager

Ondersteuner/maatje

De steun en toeverlaat voor cliënten en
mantelzorgers bij het omgaan met dementie.

Zorgt onder andere voor een passende
daginvulling, ontspanning en helpt bij
maaltijden.

Wijkverpleging
Voor ondersteuning bij verzorging en
specialistische verpleging thuis.

Huishoudelijke ondersteuning
Voor een leefbaar en schoon huis.

Neem conta
ct
met ons op
0492-476
001

Techniek op maat
Zodat alleenstaande beginnende
dementerenden meer dagstructuur hebben
en mantelzorgers via leefstijlmonitoring een
signaal kunnen ontvangen van hun naaste.

Kijk wat úw specifieke mogelijkheden
zijn op www.samenverder.nl
of neem contact met ons op:
0492 - 476 001 / info@samenverder.nl

SAMENVERDER.NL
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Eigentijds onderwijs dat
kinderen voorbereidt
op hun toekomst in de
Brainportregio
www.obsbrandevoort.nl
De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond
Hulshoeve 4,
5708 SL Helmond
volg ons op:

administratiebrandevoort@obsh.nl

0492 - 667857

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
koopwoning in
o
Auto
13 ca. 60% is gestegen.
o
Verbouwing
GEW21005-01 Flyer overwaarde.indd 1
25-11-2021
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o
Tuin / zwembad
n voor zaken zoals:
o
Energiebesparende voorzieningen
g kinderen
(zonnepanelen, warmtepomp)
et werken
o
Herfinancieren (zakelijke) kredieten
ngspand
- 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
e koopwoning
voorzieningen
n
in
uw hypotheek waardoor u bespaart op
armtepomp)
e
013
ca.g
60% is gestegen.
en.
uwnaar
huidige
hypotheeklasten.
Bent u benieuwd
uw mogelijkheden?
kelijke) kredieten

en deel van) deze

vallen
ook
en
ls:
voor
zaken zoals:
ren, waardoor
g kinderen
ag zijn.
met werken
ombineerd
ingspand
sluiten van
u bespaart op
en.

de voorzieningen
warmtepomp)
n
akelijke) kredieten
evallen ook
ieren, waardoor
aag zijn.
ecombineerd
rsluiten van
u bespaart op

16

13:15

Bel Suzan! 0492 79 21 48

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting
(probleemloze verhuizing)
Brugstraat 81 5731HG Mierlo
Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Bel Suzan! 0492 79 21 48

25-11-2021 13:15

Brugstraat 81 5731HG Mierlo

25-11-2021
info@adcommunicatie.nl
Bent
Bent
u benieuwd naar uw mogelijkheden?
u13:15 benieuwd
Bent
u
benieu
naar
u

Bel Suzan! 0492 79Bel
21 48

Suzan!
Bel
049
www.adcommunicatie.nl
| 0492-845350 Suz

Ook op deze pagina?
Meld uw vereniging of groep aan!
redactie@onsbrandevoort.com

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

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.
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!
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.
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Evenementen
APRIL
25 T/M 29 JULI
Kindervakantieweek
Kindervakantieweek 25 juli t/m 29 juli
2022, inschrijven van 1 maart tot 1 april
2022, kijk op www.kvwbrandevoort.nl

ELKE VRIJDAG
Biologische markt
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 een
biologische markt bij de Markthal van
Winkelcentrum Brandevoort. Een markt
met biologische producten, groenten,
kaas, vlees, brood en andere delicatessen.

1 MEI
Fietsevenement Rondje Helmond
Zondag 1 mei kan iedereen weer meedoen
aan het gratis evenement Rondje Helmond. Fietsers kunnen tussen 10.00 uur
en 12.00 uur starten op elk gewenst punt
langs de route. Meer info op:
www.rondjehelmond.nl

Uw evenement
hierbij? Geef het
door aan redactie@
onsbrandevoort.com
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Update van Wijkhuis
’t BrandPunt- april 2022
De deuren van wijkhuis ’t BrandPunt
staan weer wagenwijd open en daar zijn
we maar al te blij mee! De reguliere activiteiten zijn weer volop in gang: dansen,
biljarten, zingen, rikken, vergaderen, gezellig samen een kopje koffie drinken...
Het is allemaal weer mogelijk in ’t BrandPunt, dus aarzel niet om even langs te
komen. Interesse om zelf een activiteit
of evement te organiseren? Neem dan
contact op met onze beheerder Jan Damen via beheerder@brandpunt.info.
Reguliere openingstijden:
Ma. t/m do. 10:00 – 00:30 uur
Vrij. 10:00 – 01:00 uur
Za. 09:00 – 13:00 uur
Aankomende activiteiten:
Zaterdag 23 april 2022: DV X-perience
danspresentatie, inloop vanaf 13:30 uur.
Dinsdag 31 mei 2022:
Riktoernooi Rikclub ‘t BrandPunt,
aanvang 20:00 uur
Zondag 26 juni 2022:
The Big Bingo Revue, aanvang 14:00 uur.
Zaterdag 02 juli 2022: Kennedymars

doorkomst, vanaf 22:00 uur.
Gezocht:
Wijkhuis ’t BrandPunt draait grotendeels
op vrijwilligers. Heb je ook tijd en zin om je
steentje bij te dragen? We zijn momenteel
op zoek naar:
- Afwashulpen: vanaf 15 jaar, tegen vergoeding, op oproepbasis.
- Vrijwilligers: voor bardiensten, 1x per
maand op de woensdag- of vrijdagavond.
Interesse? Neem contact op met onze beheerder Jan Damen (beheerder@brandpunt.info) of bestuurslid Personeelszaken
Harry Aarts (pz@brandpunt.info). Houd
onze website (www.brandpunt.info) in
de gaten voor de laatste ontwikkelingen
rondom activiteiten en evenementen in
het wijkhuis. Wil je een activiteit organiseren of heb je leuke ideeën? Meld je dan bij
onze beheerder Jan Damen, via beheerder@brandpunt.info of telefoonnummer
0492 – 432 013 of 06 – 28 58 99 47.
Tot snel in wijkhuis ’t BrandPunt!

Internationale kunst
Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel op OBS Brandevoort. De afgelopen
weken is meneer Aart van der Aart op school geweest om enkele gastlessen te
geven. Door te werken met een gastdocent worden de beeldende lessen naar
een hoger niveau getild. Leerzaam voor de leerkrachten én voor de kinderen.
Sommige groepen hebben sokpoppen gemaakt. Andere groepen hebben zwarte
beeldjes gemaakt gebaseerd op de kunstenaar Alberto Giacometti.
Door: Marion Simons (teamleider OBS Brandevoort)

F | OBS Brandevoort

Alberto Giacometti
Tijdens de les met de zwarte beeldjes
stond de kunstenaar Alberto Giacometti
centraal. De kinderen begonnen met het
bespreken en bekijken van zijn werk. Meneer Aart vertelt: “Ik stel de kinderen dan
allerlei beschouwelijke vragen zoals: wat
zie je? Wat voor een gevoel krijg je als je
hiernaar kijkt? Welk verhaal zou de kunstenaar willen vertellen?”
Daarna zijn de kinderen een beeldje gaan
maken in de stijl van Giacometti. Ze gebruikten daarbij verschillende technieken:
een mensfiguur maken door ijzerdraad te
buigen, het ijzerdraad vastzetten op een
houten plankje, met schilderstape de
beeldjes inpakken en natuurlijk de beeldjes zwart verven.
De basis van het beeldje is bij ieder kind
hetzelfde, het is een mensfiguur. De
kinderen kunnen het beeldje zelf in verschillende houdingen zetten. Dit kan heel
anatomisch zijn, maar ook heel abstract.
Meneer Aart vertelt: “Zo hebben sommige
kinderen het beeldje ronde armen en benen gegeven. Dit kan natuurlijk niet in het
echt maar het is harstikke kunstzinnig om

naar te kijken. Met kunst is het juist leuk
dat je artistieke vrijheid hebt. Je maakt
gebruik van je fantasie en van de techniek. Ieder kind kan het!”
Tot slot werd het werk aan elkaar gepresenteerd. “We richtten samen een museum in door de beeldjes bij elkaar te zetten.
De kinderen konden bij de verschillende
groepjes langslopen. Ook daar hoorden
reflectieve vragen bij: heb je een favoriet
beeldje? Heb je opbouwende kritiekpunten voor elkaar?”
Sokpoppen
De les van de sokpoppen ging over theater het Speelhuis in Helmond en over
andere poppentheaters in de wereld.
Ook in deze les hebben kinderen poppen bekeken uit verschillende landen en
culturen. “Het was bijzonder om te kijken
naar de Matroesjka-poppen uit Rusland.
Dit is natuurlijk een actueel onderwerp en
maakte bij de kinderen wel wat los”, aldus
meneer Aart.

open en moesten ze er zelf een kartonnen
mondje in maken. De kinderen van de
onderbouw plakten een stoffen mondje
op de sok. Er werd door meneer Aart een
winkel ingericht in de klas. “In de winkel
liggen allerlei spullen om de pop te versieren. Oogjes, bolletjes wol, veertjes, chenilledraadjes, stofjes, lintjes, noem maar op.
De kinderen mogen dan in de winkel gaan
shoppen en de sokpop versieren op de
manier zoals zij het willen.”
In beide lessen werd aandacht besteed
aan internationalisering, een van de Brainport-pijlers van OBS Brandevoort. Meneer
Aart vertelt over de les met de zwarte
beeldjes: “We hebben beelden bekeken
van over de hele wereld zoals de sfinx uit
Egypte, het vrijheidsbeeld uit de Verenigde Staten en we bekeken ook bekende
beelden die in Helmond te vinden zijn.”

De techniek is in de onder- en bovenbouw is natuurlijk verschillend. Zo knipten de kinderen in de bovenbouw de sok
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