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CENTRUM MANAGEMENT MIERLO

We mogen weer! Ontmoet en groet de sfeer- en stijlwinkeliers, de 
smaakmakers, de natte horeca-kasteleins, de kantinekanjers en de 
cultuurverzorgers die we zo lang hebben moeten missen. Ze staan te 
popelen om je weer gastvrij te kunnen ontvangen en hun kwaliteiten 
in te kunnen zetten, zodat jij kan genieten van alle lokale kwaliteiten. 

ONTMOET & 
GROET ONZE 
ONDERNE-
MERS WEER 
IN GELDROP-
MIERLO! 

Heb jij een van de exclusieve Ontmoet & 
Groet munten weten te bemachtigen? 
Je kan ze tot 30 juni uitgeven bij je 

favoriete horecagelegenheid in 
Geldrop-Mierlo. Zo helpen we elkaar! 

MEER INSPIRATIE NODIG VOOR LOKALE PARELTJES OF 
WIL JE ALLE SPELREGELS VAN DE MUNTENACTIE LEZEN? 
SCAN DE QR CODE! 
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Beste lezer,
Voor u ligt alweer het vierde nummer van het 
Ons Brandevoort Magazine van 2022. De 
temperaturen schieten met enige regelmaat 
ver in de twintig, het is duidelijk te merken dat 
we richting zomer gaan. Lekker buiten eten en 
genieten van het mooie weer! Dat hebben we 
de afgelopen weken volop kunnen doen. Toch 
hebben wij niet achterover gezeten, we hebben 
weer een magazine boordevol nieuws uit en 
over Brandevoort. De vijfde editie van Ons 
Brandevoort Magazine zal verschijnen in juni. 

In deze editie
Wendy sprak met Floor van de Wiel over haar 
ambassadeurschap voor Stichting Opkikker. 
Floor is een doorzetter en wil helpen om zieke 
kinderen een droomdag te bezorgen. Floortje 
praatte met John Maes. Hij is de voorzitter van 
Koor Druzhba, dat Oekraïense liederen zingt, en 
vertelt over hun ontstaan en de waarde (zeker 
in deze tijd) van hun gezang. Ingrid ging op de 
koffie bij Menno en Natalia Adema. Zij spraken 
over hun Oekraïense familie, die zij deels 
opvangen en over deze moeilijke tijd. 

Wendy blikt met Anton van Stekelenborg terug 
op de afgelopen hectische periode tijdens 
het maken van de tv-serie ‘Bloedwijn en 
Gele Rozen’, maar kijkt ook vooruit naar alle 
toekomstplannen die Anton heeft.

Dit en nog veel meer leest u in dit magazine.
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Zieke 
kinderen een droomdag bezorgen

met Floor 
van de Wiel

Dickensnight 2.0

Floor van de Wiel wil zieke 
kinderen een droomdag bezorgen

Het avontuur van het maken 
van een tv-serie

Op de koffie bij Menno en
Natalia Adema

Daar zit je dan als nieuwbakken voorzitter van 
Stichting Dickensnight Brandevoort. In onze 
meest recente vergadering ben ik unaniem tot 
voorzitter benoemd, een hele eer en fijn dat het 
overige bestuur mij dit vertrouwen gunt.

Hoi allemaal, ik ben Floor van de Wiel en ik zit in 
Ht1B. Als je me nu ziet, zul je niet direct denken, 
dat is een chronisch ziek kind. Maar in groep 6 
van de basisschool, ging het helemaal mis met 
mijn gezondheid.

Anton van Stekelenborg dook in het diepe

In deze editie zijn we op bezoek bij Menno en 
Natalia Adema en hun gezin. Het gezin dat tot 
een aantal maanden geleden bestond uit Menno 
en Natalia en hun kinderen Lisa (12), Tim (9) en 
Tessa (7). Toen zij nog niet heel lang geleden naar 
hun nieuwe huis in Hazenwinkel verhuisden, 
konden ze niet vermoeden dat hun gezin flink 
uitgebreid zou gaan worden.
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Dickensnight 2.0
Daar zit je dan als nieuwbakken voorzitter van Stichting Dickensnight Brandevoort. 

In onze meest recente vergadering ben ik unaniem tot voorzitter benoemd, een 
hele eer en fijn dat het overige bestuur mij dit vertrouwen gunt. In zekere zin een 

hoge druk en ik zie het ook als een nobele taak het evenement voort te zetten 
zoals het ooit bedoeld is. Dickensnight Brandevoort is en blijft vooralsnog gewoon 

een mooi en gaaf evenement. 

Het is nog vroeg in het jaar dat wij als 
bestuur bij elkaar zitten en dat heeft een 
aantal trieste redenen. Voor wie het nog 
niet heeft meegekregen; vorig jaar no-
vember is onze vorige voorzitter Jacques 
van Asten plotseling overleden. Zijn over-
lijden heeft ons helemaal lamgeslagen. 
Uiteraard is het verdriet het grootst bij 
Margriet, (klein)kinderen, overige familie 
en vrienden. Wij leven dan ook nog steeds 
erg met hen mee en houden ze betrokken 
voor zover zij dit wensen.

De eerste keer na zijn overlijden zijn we 
bij elkaar gekomen en hebben unaniem 
2 besluiten genomen. Het eerste besluit 
is dat wij heel veel moeite gaan doen om 
de aankomende editie door te laten gaan. 

Ondanks dat we te weinig bestuursleden 
hebben, willen wij toch hiervoor gaan, dat 
is het minste wat we voor Jacques kun-
nen doen. Het tweede besluit is dat de 
aankomende 17e editie in het teken staat 
van Jacques, het krijgt zijn naam. Al zijn 
principes, zijn ideeën, zaken waarvoor hij 
stond willen wij toepassen op de komen-
de editie. De editie 2022 (de 17e) wordt 
zijn editie!

Maar, daar zit je dan als organisatie. Een 
flink gat is geslagen in de groep. Het 
evenement, wat begon als een evene-
ment van, voor en door Brandevoorters 
is inmiddels zo uitgedund dat er van de 
6 bestuursleden nog slechts 2 personen 
uit Brandevoort komen. Dit waren hele-

maal in het begin 14 Brandevoorters die 
het evenement organiseerden! Hier willen 
wij verandering in aanbrengen; we willen 
onszelf opnieuw uit gaan vinden; een Dic-
kensnight 2.0 zullen we maar zeggen. Een 
Dickensnight met meer Brandevoorters 
in de organisatie en een organisatie die er 
de komende jaren nog tegenaan kan, nog 
vele edities lang. Dat is ons streven.

Wil jij meedoen in de organisatie van Dic-
kensnight Brandevoort; meld je dan via 
een email naar voorzitter@dickensnight.
nl. Wat houdt het in: in de 1e helft van het 
jaar zo’n 3 tot max. 4 vergaderingen en na 
de zomervakantie een aantal meer, waar-
bij natuurlijk de intensiteit iets toeneemt 
richting het evenement zelf (meestal 
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in het 2e weekeind van december). Af-
hankelijk van je taak in het bestuur ga je 
tussen de vergaderingen door wat zaken 
regelen. Op de dag zelf ben je actief en 
voor enkele taken ook de dag ervoor en/
of een dag erna. Als je het vergelijkt met 
een sportvereniging valt het enorm mee 
en het cadeautje wat je erbij krijgt, het 
geweldig mooie evenement, is natuurlijk 
meegenomen. Iets waar je trots op kan 
zijn als mede-organisator. Ben je een 
Brandevoorter in hart en nieren of wil je 
om een andere reden meedoen, meld je-
zelf aan. Je bent van harte welkom!

We zijn er nog niet. Ook voor de dag zelf, 
18 december 2022, zijn we op zoek naar 
vrijwilligers. Dagvrijwilligers. Mensen die 
mee willen helpen met opbouwen, de-
coreren, verkeer (deelnemers) begelei-
den, entertainment begeleiden (koren, 
typetjes, etc.), afbreken en schoonmaken 
terrein zijn heel welkom. In dit geval is 
dit slechts 1 dagje werk of een paar delen 
van die dag. Van tevoren krijg je natuurlijk 

uitleg en naderhand hebben we ook een 
leuk bedankje uiteraard. We noemen het 
‘werk’ maar eigenlijk is het gewoon een 
leuke bezigheid, zeker als je alle mensen 
langs al die pittoreske kraampjes ziet 
lopen en ziet genieten van alle koren en 
typetjes. 

Eigenlijk is bovenstaande vraag geen op-
roep, maar een noodkreet. Met het huidi-
ge bestuur en de mensen die nog over zijn 
om het evenement op poten te zetten 
zijn we simpelweg met te weinig men-
sen. Als er geen mensen bij komen, dan 
is de aankomende editie de laatste editie 
die wij kunnen organiseren. Voor Jacques 
gaan we ons voor de aankomende editie 

110% inzetten, dat hebben wij hem be-
loofd, echter, wij gaan onszelf niet jaar na 
jaar voorbijlopen.

Wij hopen op voldoende aanmeldingen. 
Durf jij ook?

Ben je geïnteresseerd of wil je simpelweg 
eens praten over de mogelijkheden? 
Aarzel niet en stuur een mail naar:
voorzitter@dickensnight.nl

Tot ziens, tot Dickensnight!

Jeroen de Kort
Voorzitter Stichting 
Dickensnight Brandevoort

Bijzonder Bloemetje 

www.onsbrandevoort.com

Elke maand zetten wij iemand in het 
zonnetje met een Bijzonder Bloemetje, 
aangeboden door Bloemboetiek Nico-
le. Dit keer is het Bijzonder Bloemetje 
uitgereikt aan Mary Ann Bosman. Een 
vrouw uit duizenden en al jaren een keu-
kenprinses. Ze is getrouwd met Fons 
Bosman en na de actieve periode van 
Fons in de Luchtmacht naar Nederland 
gekomen. Ze was met Fons een van 
de eerste inwoners van de nieuwe wijk 
Brandevoort.

Tekst en foto: Holke Flapper

Mary Ann heeft een periode als werkne-
mer op parttime basis voor ‘t BrandPunt 
gewerkt en is daarna als vrijwilliger door-
gegaan met haar inzet voor ‘t BrandPunt 
en bewoners van de wijk. Ze heeft bar-
diensten gedraaid, het Eetpunt opgezet 
en 1x per maand een luxe verzorgd diner 
gekookt voor circa 30 personen, over-

wegend ouderen. Vervolgens is de FAFF 
(Friday Afternoon Family and Friends) op-
gezet waar voor circa 100 personen iede-
re keer een andere keuken en een ander 
thema werd gekozen. Ze wist steeds weer 
mensen te motiveren mee te helpen om 
er een succes van te maken. 

Ze gaat regelmatig met Fons inkopen 
doen om voor hun gasten weer het beste 
materiaal te kunnen halen. Ze heeft zeer 
terecht de onderscheiding ‘Brandevoorter 
van het jaar’ ontvangen. Staat altijd voor 
iedereen klaar. Vandaar dit bloemetje van 
de maand voor haar als blijk van dank en 
waardering.

Bloemboetiek

Nicole
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TAXICENTRALE 
BRANDEVOORT
AIRPORT TAXI HELMOND E.O.

Auto: enkel €55,- retour €100,-   |    bus: enkel €70,- retour €130,-

Auto: enkel €145,- retour €270,-  |   bus: enkel €175,- retour €330,-

Auto: enkel €175,- retour €325,-  |   bus: enkel €200,- retour €375,-

EINDHOVEN AIRPORT

DUSSELDORF AIRPORT

SCHIPHOL AIRPORT

0492 – 781122

planning@taxicentralebrandevoort.nl

www.taxicentralebrandevoort.nl

Luchthavenvervoer | Groepsvervoer | Zakelijk vervoer
Particulier schoolvervoer | Ziekenvervoer

ONZE DIENSTEN

www.taxicentralebrandevoort.nl

Eindhoven:    auto:  enkel €55,-   retour €100,-
                         bus:   enkel €70,-   retour €130,-
 
Dusseldorf:    auto:  enkel €145,-   retour €270,-
                         bus:   enkel €175,-   retour €330,-
 
Schiphol:        auto:  enkel €175,-   retour €325,-
                         bus:   enkel €200,-   retour €375,-

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

volg ons op:

www.obsbrandevoort.nl
De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond

Hulshoeve 4,
5708 SL  Helmond

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

administratiebrandevoort@obsh.nl0492 - 667857

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

Deze aanbieding is geldig van 27 mei t/m 4 juni 2022

Deze smakelijke 
kant- en klare 
maaltijden zijn 

lekker ambachtelijk!

Bami of Nasi
Schaal á 400 gram - Elite

Normaal 3,29

2+1
GRATIS
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    Tijd voor 
nieuwe dromen

In 2018 is Kanzz gestart door Hans Maas-
akkers. “Ik heb Kanzz opgericht om men-
sen écht verder te helpen en bewust te 
maken van de mogelijkheden van finan-
ciële planning”, aldus Hans. “Bij grote en 
spannende stappen in je leven ga je niet 
over een nacht ijs. Die bespreek je met 
een specialist.” Kanzz is in een paar jaar 
tijd uitgegroeid tot een begrip in Brande-
voort en omstreken. 

Sinds 1997 werkt Hans als erkend financi-
eel adviseur en heeft hij 20+ jaar ervaring 
opgedaan bij banken als ABN AMRO en 
ING. Als gecertificeerd financieel planner 
(CFP®) is hij aangesloten bij de Federatie 
Financieel Planners (FFP) en de Stich-
ting Erkend Hypotheekadviseurs (SEH). 
Zo blijft hij op de hoogte van alle actuele 
ontwikkelingen. Zijn vrouw Marloes heeft 
een achtergrond in de communicatie 
en sociale media. Marloes: “Al sinds een 
tijdje werken we samen, maar dan wel 
apart van elkaar. Hans vanuit kantoor en 
ik vanuit huis met sporadische bezoekjes 
aan kantoor. Laten we zeggen dat dat niet 
helemaal ideaal was.”

Het echtpaar werkt elke dag aan de dro-
men van hun klanten, maar hadden zelf 
ook een droom. Hans: “Wij waren op zoek 
naar een kantoor waar we samen kunnen 
werken en ons bedrijf verder uit kunnen 
bouwen.” Dat vonden ze in het pand aan 
de Herselsestraat 7 in Helmond.

“We hebben het pand afgebouwd en 
helemaal ingericht naar onze wensen. 
We wilden een fijne werkplek voor ons 

samen, maar ook een inspirerende plek 
voor onze klanten. Zodat ze zich, wat hun 
vraag ook is, tijdens hun afspraak geheel 
kunnen focussen op hun financiële plan”, 
aldus Marloes.

De klanten van Kanzz worden geïnfor-
meerd en geadviseerd over: financiële 
planning, hypotheken en vermogensop-
bouw. “Iedereen krijgt gedurende haar of 
zijn leven te maken met veranderingen 
die ook financiële gevolgen hebben. Zul-
ke gebeurtenissen heten life events. Denk 
hierbij aan het kopen van een huis, trou-
wen of samenwonen, je pensioen of het 
ontvangen van een erfenis. Deze events 
hebben niet alleen gevolgen op de korte 
termijn, maar ook zeker op de lange ter-
mijn”, legt Hans uit. “Ik verras elke dag 
mensen met de mogelijkheden en de 
voordelen van financiële planning. Door-
gaans levert een goede planning uitein-
delijk meer op dan dat het kost! En laten 
we eerlijk zijn: financiële rust is niet in een 
bedrag uit te drukken; het is onbetaal-
baar”, aldus Hans.

‘Geef je dromen een Kanzz’ ken je als de slogan 
van Kanzz financiële planning. Met de verhuizing

naar het nieuwe kantoor is een van hun eigen
dromen uitgekomen.

‘Dus bedenk wat jouw
dromen zijn en ga er 
mee aan de slag!’

Hans en Marloes Maasakkers | F Kanzz financiële planning

Kanzz financiële planning  |  Herselsestraat 16.  Brandevoort - Helmond  |  06-50524702  |  hans@kanzz.n l |  www.kanzz.nl
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Floor van de Wiel 
wil zieke kinderen 
een droomdag 
bezorgen

Hoi allemaal, ik ben Floor van de Wiel en ik zit in Ht1B.
Als je me nu ziet, zul je niet direct denken, dat is een chronisch ziek 
kind. Maar in groep 6 van de basisschool, ging het helemaal mis met mijn 
gezondheid. Ik had veel pijn, kon nog maar slecht eten en viel erg veel af. 
Om weer aan te sterken moest ik aan de sondevoeding. Na lang onderzoeken 
kwamen ze er gelukkig achter wat er aan de hand was.
Ik bleek de ziekte van Crohn te hebben, een chronische ontsteking in mijn 
darmen, waarvoor ik nu iedere 6 weken in het ziekenhuis een infuusbehandeling 
krijg. Daar bovenop moet ik ook medicijnen nemen om de ontstekingen zo rustig 
mogelijk te houden.
Al met al is het erg heftig om allerlei, vaak vervelende of pijnlijke, 
onderzoeken te moeten ondergaan en veel te moeten missen van de leuke 
dingen, omdat je bijvoorbeeld weer naar het ziekenhuis moet.
En toen kwam stichting Opkikker in beeld. Zij organiseren voor gezinnen 
met een chronisch ziek kind een droomdag. Je mag aangeven wat jouw 
grote wens zou zijn en de stichting probeert de wens in vervulling te laten 
gaan. De wensen van iedereen uit het gezin tellen. Dit kan gaan van een 
helikoptervlucht tot een snelle autorit in een dure auto… Het kan zo gek niet 
zijn, zij proberen er iets van te maken. Zo’n dag zou ik ook krijgen, maar toen 
was er corona. Ik heb dus een aangepaste (corona-)opkikkerdag gehad.
Ik ben daarna gevraagd om als ambassadeur voor de stichting geld te 
verzamelen, want al die gave dingen kosten immers veel geld en de stichting is 
dus afhankelijk van sponsoring en giften.
Nu mag ik hier op school jullie vragen om te helpen door het inzamelen van 
oude mobieltjes, tablets, chromebooks, cartridges en toners. Deze apparaten 
en spulletjes worden opgehaald door een bedrijf en de stichting krijgt dan per 
ingeleverd item een bepaald bedrag.
Dus….. kom maar op met oude mobieltjes, tablets, chromebooks, cartridges 
en toners. Er staan verzameldozen op verschillende plekken in school….. 
alvast enorm bedankt voor jullie hulp.



9

Door: Wendy Lodewijk

De brief links stuurde de Brandevoortse Floor naar haar school-
genootjes. Haar weg is beslist niet makkelijk geweest. Vervelende 
onderzoeken, je ziek voelen, niet weten wat er aan de hand is 
en vermoedens van een andere aandoening (die het niet bleek 
te zijn), sondevoeding, narcose, ongewenst kilo’s afvallen... Voor 
iedereen is dit geen leuk traject, laat staan voor een tiener. Ze 
moest grote delen van school missen en dus ook van haar so-
ciale leven. Gelukkig is inmiddels duidelijk wat ze heeft en heeft 
ze ook weer een gezond gewicht. Ze moet met haar ziekte leren 
leven en dat doet ze goed. Ondanks de onprettige infuusbehan-
delingen en medicijnen, geniet Floor volop van het leven. En zet 
ze zich graag in voor Stichting Opkikker.

Stichting Opkikker
Stichting Opkikker zet zich dus in om zieke kinderen én de rest 
van het gezin een droomdag te bezorgen. Even niet denken aan 
ziek zijn, maar genieten. Floor kreeg door corona een aangepaste 
droomdag, maar dat maakte het niet minder leuk. “De dag be-
stond uit een aaneenschakeling van verrassingen”, vertelt moe-
der Marlou. Floor vervolgt: “Eerst werd een bos bloemen bezorgd. 
Ik had helemaal niet door dat die voor mij waren! Later kwam er 
nog van alles. Een fruitmand, een eetbon, een doos met allerlei 
leuke spelletjes om thuis te doen, een mooie knuffel… Ondanks 
corona was het alsnog een supergeslaagde dag.” Floor gunt dat 
andere kinderen ook van harte. Toen ze gevraagd werd om am-
bassadeur te worden, hoefde ze dan ook niet lang na te denken. 
Sindsdien zamelt ze dus oude mobieltjes, computerslaptops/
chromebooks, toners en dergelijke in, maar dat niet alleen. Er 
worden regelmatig acties opgezet om meer geld in te zamelen 
en dat doet ze niet onverdienstelijk.

Paaseitjes
Zo heeft Floor vorige maand paaseitjes verkocht. “Deze zijn we 
allemaal zelf gaan rondbrengen”, vertelt ze. Haar moeder vult 
haar aan: “Dat hadden we een beetje onderschat. Het waren héél 
veel eitjes. Maar wat is het mooi en hartverwarmend dat zoveel 
mensen mee hebben gedaan!” Uiteindelijk was de opbrengst 
bijna 700 euro. Een grote prestatie, want van alle deelnemers 
stond Floor op de tweede plek met haar ingezamelde bedrag. En 
daar mag ze trots op zijn!

Floor woont samen met haar ouders, twee broers en hond Tommie 
in Brandevoort. Dit hechte gezin laat zien hoe belangrijk het is om 
er voor elkaar te zijn en om plezier met elkaar te maken. Kijk voor 
meer informatie over Stichting Opkikker op: www.opkikker.nl.

Floor met haar ouders René en Marlou en haar broers Stan en Lars
| F Eigen collectie familie Van de Wiel

Nieuwe talenten ontdekken, iets doen 
wat je nog niet eerder hebt gedaan, dat is 
de Talent Campus op OBS Brandevoort. 
Het enthousiasme en de betrokkenheid 
van kinderen is groot wanneer ze wor-
den uitgedaagd om nieuwe activiteiten 
uit te proberen. De kinderen kiezen zelf 
een workshop. Tijdens deze workshop 
leren de kinderen onderzoeken, creatief 
denken, samenwerken en presenteren. 
Vaardigheden die voor hun toekomst in 
de Brainport-regio belangrijk zijn. 

Door: Marion Simons (teamleider OBS Brandevoort)

Workshops
De kinderen krijgen een breed pakket aan 
workshops aangeboden. Workshops op 
het gebied van: kunst, cultuur, muziek, 
dans, koken, sport, techniek, ICT, pro-
grammeren, videobewerking in een green 
room en sociale vaardigheden. Het aan-

bod aan workshops is breed. Zo kunnen 
de kinderen in de onderbouw onder an-
dere kiezen uit: een theater maken, soep 
koken, doedelen en programmeren met 
een beebot. De bovenbouw heeft on-
der andere de keuze uit: badminton, es-
caperoom, keramiek en freerunning. Drie 
vrijdagochtenden of middagen volgen de 
kinderen een workshop. 

Onderzoekende houding
In elke workshop wordt een 3-O onder-
zoekscyclus gevolgd waarbij de kinderen 
een probleemstelling formuleren, infor-
matie verzamelen, onderzoeken en ge-
zamenlijk tot een oplossing komen. Ook 
het aan elkaar presenteren en samen 
evalueren hoort hierbij. De drie workshops 
vormen samen een programma en zijn 
oplopend in moeilijkheid of diepgang. Het 
accent ligt op ontdekken en ervaren. Daar-
naast ook op het ontwikkelen van een on-

derzoekende en ondernemende houding. 
Het eindproduct is daarbij minder van 
belang dan de vaardigheden die de kinde-
ren al doende leren: onderzoeken, creatief 
en probleemoplossend denken, (kritisch) 
informatie verzamelen, samenwerken, 
communiceren en presenteren.

Samenwerken met de omgeving
Verschillende partijen uit de regio werken 
mee aan de workshops van de Talent Cam-
pus. Er wordt samengewerkt met bedrijven, 
andere onderwijsinstellingen, verenigingen 
en ouders. Zo leren kinderen speksteen 
bewerken naar aanleiding van een gastles 
van het bedrijf NTS Botech. Er wordt een 
hiphop-les aangeboden door een echte 
dansdocent. En Jeugd In Beweging Bren-
gen (JIBB) verzorgt in de onderbouw een 
workshop voetbal. Ook kunnen kinderen op 
bezoek bij een bedrijf om te zien hoe tech-
niek in het bedrijfsleven wordt toegepast. 

Talent Campus op OBS Brandevoort
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Druzhba, 
voor vriendschap
en verbinding
Nu is het natuurlijk extra bijzonder, maar 
speciaal was het in Brandevoort gevestigde 
koor Druzhba altijd al. Zo’n dertig leden komen 
sinds 2011 iedere woensdagavond bij elkaar om 
Oekraïense liederen te zingen en zo een hier 
redelijk onbekende cultuur uit te dragen. 

Door: Floortje Jansen

Voorzitter en mede-oprichter John Maes vertelt over het koor 
vol trots en kent het van binnen en van buiten. Samen met zijn 
vrouw en een bevriend stel startte hij in 2011 de groep Druzhba. 
“We kenden de muziek al, want we waren tot een jaar daarvoor 
actief geweest bij het Helmonds Slavisch koor.” De groep bena-
derde dirigente Inna Ogarok, die zelf uit Oekraïne komt en in-
middels twintig jaar in Nederland is. “Zij was zeer enthousiast 
om het koor te gaan leiden. Vanaf dat moment is het alleen maar 
crescendo gegaan.” In 2021 bestond Druzhba tien jaar, maar van-
wege het welbekende coronavirus kon dat niet gevierd worden. 

“Daarom richten we ons nu op 2023, wanneer we ons 12-en-
een-half-jarig jubileum hebben”, legt John uit. De coronaperiode 
was voor het koor geen gemakkelijke tijd. Het verloor enkele le-
den aan onder andere het virus. Toch hebben ze wekelijks kun-

nen repeteren, via Zoom. “Het vergde wat inzet van de leden, 
maar zeker ook van onze dirigente. Wekelijks begeleidde ze onze 
vier verschillende groepen stempartijen.” Om de stemming erin 
te houden was er ook een virtuele borrel, waar iedereen het wel 
en wee met elkaar kon bespreken.

Vriendschap en verbinding
Vriendschap is wat Druzhba in het Nederlands betekent. Daar 
staan de leden dan ook voor, binnen de groep maar ook bij de 
concerten en evenementen waar het koor aan deelneemt. Bij-
zonder is dan ook dat het aantal mannen en vrouwen nagenoeg 
gelijk is. De zangers komen uit diverse windstreken: Helmond 
(Brandevoort), Asten en zelfs vanuit Heesch. Geen van hen 
spreekt van huis uit de Oekraïense taal. Enkel dirigente Inna is 
er opgegroeid en coacht het koor zowel op gebied van muziek 
als op de uitspraak, want alle liederen worden gezongen in de 
oorspronkelijke taal: het Oekraïens. Hiervoor worden de liedtek-
sten omgezet in een fonetisch schrift, zodat het voor de zangers 
gemakkelijker wordt om de woorden uit te spreken. ‘Denk niet 
dat je het nooit leert’, staat op de webpagina van koor Druzhba 
te lezen. ‘Conclusies van nieuwe leden komen er altijd op neer 
dat zij er zelf verbaasd over zijn dat zij na enkele maanden de 
gehanteerde fonetische taal al heel goed beheersen.’

En dat is zeker zo, want tijdens kerkdiensten waar Oekraïense 
vluchtelingen aanwezig zijn wordt er meegezongen met de hand 
op het hart. “Het is heel bijzonder om hen binnen te zien komen, 
met een sjaal over het hoofd”, vindt John. “Dat herken ik uit de 
Orthodoxe dienst. Iedereen doet zijn best om de beleving in een 
Nederlandse katholieke kerk goed genoeg te laten zijn.” Door het 
vele optreden merkt hij ook dat er woorden zijn die herkenbaar 
worden. “We weten altijd precies waarover we zingen en Inna is 
scherp op de uitspraak.” Bij diensten worden de liturgische zan-
gen vertaald en aan de mensen uitgedeeld. Wanneer het koor 

Koor Druzhba en Veronika Morska zongen tijdens de afgelopen Dodenherdenking in Helmond | F Henk van Dijk
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Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!
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Denkt u ook wel eens 
over het opnemen van de 
overwaarde op uw woning?
Bel Suzan!

Wist u dat: 

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

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

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

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

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

 Brugstraat 81 5731HG Mierlo

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Bel Suzan! 0492 79 21 48

25-11-2021   13:1525-11-2021   13:15

Wist u dat: 

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

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

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

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

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

 Brugstraat 81 5731HG Mierlo

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Bel Suzan! 0492 79 21 48

25-11-2021   13:1525-11-2021   13:15

Wist u dat: 

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

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

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

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

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

 Brugstraat 81 5731HG Mierlo

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Bel Suzan! 0492 79 21 48

25-11-2021   13:1525-11-2021   13:15

Wist u dat: 

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

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

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

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

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

 Brugstraat 81 5731HG Mierlo

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Bel Suzan! 0492 79 21 48

25-11-2021   13:1525-11-2021   13:15

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

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

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

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

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

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

 Brugstraat 81 5731HG Mierlo

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Bel Suzan! 0492 79 21 48

25-11-2021   13:1525-11-2021   13:15

de positieve folklores die de Oekraïense cultuur rijk is opvoert, 
wordt er van tevoren aan het publiek uitgelegd waar het verhaal 
over gaat. “We proberen het zo goed mogelijk over te brengen.”

Orthodox en opwekkend
Zo’n zes uitvoeringen per jaar telt het koor, waarbij normaal ge-
sproken folkloreliederen de boventoon hebben. “Voor nu vinden 
we dat niet gepast”, zegt John. Rond de kerstperiode klinken er 
ook verwarmende kerstliederen uit de Orthodoxe Liturgie, van-
wege de bijzondere muziekstijl en kwaliteit. Druzhba is geen 
kerkkoor en heeft dan ook geen religieuze insteek. Wel staat het 
regelmatig kerkdiensten bij in de vorm van muziek in diverse 
plaatsen in Nederland, België en Duitsland. Onlangs waren de 
mannen en vrouwen van Druzhba te horen en te bewonderen 
tijdens een uitzending voor de slachtoffers van de oorlog in Oe-
kraïne van Tijd voor Max, met om steun te betuigen. Het koor 
heeft dan ook een belofte gedaan aan de Omroep: zodra de 
omstandigheden verbeteren in het Oosten komen ze nog eens 
terug om folkloreliederen te zingen, want die zijn een stuk op-
gewekter dan de Orthodoxe Liturgie. Nog altijd biedt het koor 
de mogelijkheid aan bezoekers om te doneren, via hun website.

Oorlog
John merkt dat de oorlog een stuk dichterbij komt, omdat het 
mensen dichtbij, zoals Inna, raakt. “Zij wordt geraakt, dus wij 
worden geraakt.” Weleens komt het voor dat het koor op korte 
termijn voor een optreden gevraagd wordt en dan gaat het daar 
graag op in. “Het is onze vrijheid die maakt dat we dat kunnen 
doen en een grote beloning om die blijheid te zien wanneer we 
optreden.” Bij het koor is ook de elfjarige Veronika Morska, be-
kend van haar optreden bij Tijd Voor Max met het Oekraïense 
volkslied, geen nieuw gezicht. “Een aantal jaar geleden is zij bij 
ons geweest en heeft ze zeer indruk gemaakt”, vertelt John.

Inmiddels is Veronika terug in Helmond, nu als vluchtelinge met 
haar moeder en broertje. Dirigente Inna heeft zich over haar 
ontfermd, zodat ze niet overspoeld raakt door alle verzoeken. 
Vanuit haar zelf kwam een aanbod om het volkslied nog eens te 
zingen bij de Dodenherdenking op 4 mei in Helmond, waar ook 
koor Druzhba uitgenodigd was. Dat werd door de burgemees-
ter met twee handen aangegrepen en het doel wordt getroffen: 
“Daar werden wel traantjes weggepinkt”, zegt John. “Het geeft 
maar aan dat ook jonge mensen bezig zijn met het lot van de 
vluchtelingen. En jong als ze is, is Veronika in staat om heel on-
bevangen de mensen te ontroeren.

Wekelijks repeteert het koor in thuisbasis ’t BrandPunt op 
woensdagen van 20.00 tot 22.15 uur. Aan actieve ledenwerving 
doet Druzhba tot nu toe niet, maar uiteraard is iedereen altijd 
van harte welkom. 

www.koor-druzhba.nl



12

Op de koffie bij…

Menno en 
Natalia Adema

Door: Ingrid Hankins

Natalia is Oekraïnse en aarzelde geen 
moment toen ze de vraag kreeg of ze drie 
familieleden uit de Oekraïne op kon ne-
men in hun prachtige woning. De mees-
te van haar familieleden, waaronder haar 
ouders, wonen in of rondom Kyiv. Al aan 
het begin van de oorlog was de dreiging 
zo groot voor Olga, de jongste zus van 
Natalia’s moeder, dat ze besloot samen 
met haar twee kinderen, Mariia van 19 en 
Yehor van 15, naar Nederland te vluchten. 
Olga’s man bleef achter om te helpen en 
ondersteunen waar nodig. 
We zitten aan de keukentafel, een net 
nieuwe tafel, noodgedwongen groter dan 
de oude nu er meer mensen in huis wo-
nen. Voor Natalia, Menno en de kinderen 
betekent dit vooral meer gezelligheid, 

bedrijvigheid en hulp, en vooral ook we-
ten dat deze 3 familieleden in ieder geval 
voorlopig veilig zijn.

Openhartig vertellen Olga en Natalia hun 
verhaal, dat inmiddels meer dan twee 
maanden geleden begon, maar voor altijd 
in het geheugen gegrift staat. De oorlog 
was nog maar net begonnen toen Olga 
en haar gezin midden in de nacht werden 
opgeschrikt door explosies. Hun huis, de 
altijd veilige haven, was ineens niet veilig 
meer. Olga greep een paar stoelen en het 
gezin nam plaats in de parkeerkelder om 
te schuilen. Dat deze situatie niet lang vol 
te houden was, begrepen ze al snel. Voor-
al Yehor, haar 15-jarige tienerzoon, wilde 
weg van deze plaats. Zijn zus Mariia nam 
resoluut de beslissing: als haar broer weg 
wilde, dan gingen ze.

Op donderdag 3 maart begon hun lange 
en onzekere reis. Ze namen de trein naar 
Lviv, dichter bij de Poolse grens en een 
gebied waar het rustiger was. Een reis die 
normaal gesproken niet lang hoefde te 
duren, maar nu was de situatie anders. 
Het station en de trein was overvol, en 
het was moeilijk een plek te bemachtigen. 
Daarnaast moest de trein een andere en 
veel langere route nemen om alle explo-
sies en gevechten te vermijden. In Lviv 
aangekomen wist het gezin niet wat er 
ging gebeuren: het vroor, was koud, en er 
was een avondklok waardoor ze niet me-
teen verder konden reizen. Na 12-13 uur 
wachten konden ze gelukkig doorreizen 
naar de Poolse grens, om uit te komen in 
Krakow. Vanaf hier ging de reis makkelij-
ker: Natalia’s collega’s van het kantoor in 
Krakow vingen Olga, Mariia en Yehor op 

In deze editie zijn we op bezoek bij Menno en Natalia Adema en hun gezin. 
Het gezin dat tot een aantal maanden geleden bestond uit Menno en Natalia en 
hun kinderen Lisa (12), Tim (9) en Tessa (7). Toen zij nog niet heel lang geleden 
naar hun nieuwe huis in Hazenwinkel verhuisden, konden ze niet vermoeden 
dat hun gezin flink uitgebreid zou gaan worden.

Menno, Lisa, Tessa, Natalia, Tim, Olga en Yehor. Mariia ontbreekt op de foto | F Ingrid Hankins
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SAMENVERDER.NL

Om beter, langer en actief thuis te kunnen blijven wonen voor ouderen 
met dementie biedt Samen Verder de volgende hulp en ondersteuning:

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

 Wijkverpleging
Voor ondersteuning bij verzorging en 
specialistische verpleging thuis.

 Huishoudelijke ondersteuning
Voor een leefbaar en schoon huis.

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

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

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.

Langer en veiliger thuis wonen 
voor ouderen met dementie? 

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

Neem contact met ons op0492-476 001

en begeleidden ze verder. Ze brachten ze 
naar het vliegveld, waar ze op de vlucht 
van Krakow naar Düsseldorf werden ge-
zet. In de tussentijd was er geregeld 
contact met Natalia en Menno, die ze in 
Duitsland ophaalden van het vliegveld. 
Na 5 lange en bange dagen was hun reis 
voorbij en waren ze, als één van de eerste 
Oekraïnse gezinnen in Brandevoort, voor-
lopig in veiligheid. 

Helaas blijven de zorgen nog wel om de 
achtergebleven familieleden: de man van 
Olga, de ouders van Natalia en zus van 
Olga, en alle andere familieleden die zijn 
achtergebleven. De ouders van Natalia 
wonen gelukkig in een iets rustiger ge-
bied, ten zuidoosten van Kyiv, maar heb-
ben ook al een paar keer moeten schuilen 
in hun kleine provisiekelder. Gelukkig is er 
wel bijna dagelijks contact.

Als ik Natalia, Olga en Menno vraag wat 
ze het fijnste vinden aan hun tijd in Bran-
devoort, roemen ze alle drie de hulp die 
ze vanaf het begin van iedereen in de wijk 
hebben gehad. Binnen de wijk was er al 
een groep met dames uit de Oekraïne en 
andere Oost-Europese landen en deze 

hebben meteen de schouders eronder 
gezet en zijn initiatieven gestart. Ieder-
een was bereid te helpen, er kwam enorm 
veel support uit de wijk, en men reageert 
meteen op een oproep om goederen en 
kennis. Zo is er een fiets geschonken door 
de buren, was er meteen een extra bed 
toen de kamer ingericht moest worden, 
en kreeg Yehor voetbalschoenen en kle-
ding gesponsord vanuit SV Brandevoort. 
Deze hulp blijft bijzonder voor de familie 
en wordt ontzettend gewaardeerd. Het 
gezin kon weinig meenemen op de vlucht 
en heeft alleen het hoognodige ingepakt 
(Yehor in zijn paniek alleen de controller 
van de PS), maar dat was binnen enkele 
dagen opgelost.

Inmiddels hebben Olga, Mariia en Yehor 
hun draai al goed gevonden binnen het 
gezin van de familie Adema en in de wijk. 
Zo helpt Olga met koken en het huishou-
den en heeft ze geweldige groene vingers 
waardoor de tuin er prachtig bij ligt. Daar-
naast krijgt ze Nederlandse les, en ik ben 
onder de indruk hoe veel ze al geleerd 
heeft in korte tijd. Mariia -tijdens het in-
terview aan het werk in Eindhoven- volgt 
online haar universitaire opleiding en Ye-

hor zit op het Jan van Brabant College en 
voetbalt vanaf het begin bij SV Brande-
voort. Als ik vraag naar de grootste cul-
tuurverschillen wordt meteen de direct-
heid van de Nederlanders benoemd ten 
opzichte van de voorzichtigheid van de 
Oekraïners: als een Nederlander vraagt of 
je een kopje thee wilt kun je beter meteen 
‘ja’ zeggen, ze bieden het geen tweede 
keer aan. Yehor verbaast zich daarnaast 
over de korte schooldagen, thuis gaat hij 
van 8.00-16.00 uur naar school en heeft 
hij bij thuiskomst nog huiswerk. Veel Ne-
derlandse tieners zouden in dat opzicht 
niet graag met hem ruilen.

Op dit moment hebben 17 gezinnen van 
Oekraïense vluchtelingen onderdak ge-
vonden in de wijk en in de rechtstreekse 
omgeving. 7 gezinnen worden door eigen 
familie opgevangen. Voor 10 gezinnen zijn 
er gastgezinnen gevonden. Het gaat over 
40 mensen waarvan 18 kinderen in de 
leeftijd van 5 maanden tot en met 19 jaar.

Wil je hulp of goederen aanbieden? Mail 
dan naar info@oekraine-brandevoort.nl 
of kijk op de Facebookpagina Oekraïne – 
Brandevoort.
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

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

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

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

Airco Service
Bandenwissel

Leenauto beschikbaar
Trekhaakmontage

Uitlaan
Verkoop occasions

Kleine schades
Onderhoud en reparatie van personen- 

en lichte bedrijfswagens
Apk-keuringen (ook voor diesel)

O
N

ZE D
IEN

STEN Sint Sebastiaanweg, 5731 PE Mierlo • info@avdheuvel.nl 
   Tel: 0492-661516 • www.autobedrijfvdheuvelmierlo.nl

ONZE SERVICES
Haal- en brengservice

Koffie en thee staan klaar
Wachtruimte

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

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

COBBER 
AFKOELSJAAL

19.95
De originele Cobber afkoelsjaal 

koelt langdurig tot 5 dagen (120 
uur). Koelen met de Cobber 

afkoelsjaal is een koud kunstje.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

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

Magis
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Het avontuur 
van het maken 
van een tv-serie
Anton van Stekelenborg 
dook in het diepe

Door: Wendy Lodewijk

Boordevol ideeën
Het is zomers weer als we afspreken bij de 
Brandevoortse Hoeve. Gelukkig mag dat 
weer, gezellig op een terrasje koffie drinken 
met wat lekkers erbij. Anton is licht gespan-
nen voor de aanstaande première. Hij ver-
telt: “Ik ben zo benieuwd hoe de serie over-
komt bij het grote publiek! Onlangs heeft 
mijn partner Wilbert de serie, samen met 
mij, mogen bekijken en toen zat ik al met 
een bonkend hart naast hem. Wat zou hij 
ervan vinden? Komen de bedoelingen van 
de scènes wel over? Word je meegetrokken 
in het verhaal? Wordt de emotie gevoeld 
die we proberen op te roepen? Zoveel vra-
gen, haha. Bij Wilbert pakte dat goed uit, al 
moet ik wel zeggen dat ik zelf dingetjes heb 
gezien die beter kunnen. Het is voor mij en 
ook de rest van het team van Bloedwijn na-
tuurlijk ook één groot leerproces. De dingen 
die we in seizoen 1 geleerd hebben, nemen 
we mee voor seizoen 2. Dat tweede seizoen 
is namelijk al geschreven, we zijn zelfs al 
bezig met de opnames daarvoor. Er liggen 
ook al plannen voor een seizoen 3, een mu-
sical en een film. Nog genoeg te doen, dus!”

Low budget
Anton kijkt terug op een drukke en hec-

tische periode. “Het is een heel geregel. 
Niet alleen het proces van schrijven, au-
dities, opnames, montage enzovoorts is 
een langlopend proces, ook agendatech-
nisch is het soms lastig om alle benodig-
de personen tegelijkertijd bijeen te krijgen. 
Is al het materiaal eenmaal geschoten, 
begint de montage. Daar heb ik me wel 
op verkeken. Wat een klus! Om alle opge-
nomen materiaal van meerdere camera’s 
te doorlopen, te knippen en plakken, ge-
luidssporen gelijk te trekken en dergelijke, 
is één. Maar om alles uniform te krijgen… 
Je kunt je voorstellen dat als je een object 
van twee kanten filmt, dat er verschillen 
ontstaan in belichting en daarmee ook 
de kleur van het betreffende object. Het-
zelfde geldt voor het geluid. Dat moet 
natuurlijk allemaal gecorrigeerd worden, 
dat soort verschillen wil je niet hebben. 
Pff. Dat heeft wat zweet gekost, maar het 
is gelukt! En wat is het toch leuk om een 
tv-serie te maken. We zijn nog lang niet 
klaar met ‘Bloedwijn’.” En dat allemaal 
met een beperkt budget. 
“Er is een subsidie vanuit de gemeen-
te gekomen, voor de rest moeten we 
het allemaal zelf zien rond te breien. Dit 
is geen miljoenenproductie zoals je dat 
bij grote, bekende titels ziet. Dat maakt 
het denk ik wel extra bijzonder, omdat 

wij dus alles zelf doen en zelf regelen. Ik 
ben trots op iedereen die tot nu toe heeft 
meegewerkt, we doen dit samen”, legt hij  
enthousiast uit.

Mooi Helmond, mooi Brandevoort
Veel mensen die de serie gaan kijken, zul-
len dingen herkennen. De serie is namelijk 
in de buurt opgenomen, grotendeels in 
Helmond zelf. Zo zijn er bijvoorbeeld scè-
nes opgenomen in het Kasteel, bij Ber-
kendonk en in Brandevoort, de wijk waar 
Anton zelf woont. Hij vertelt: “Ik ben gek 
op Helmond. We wonen er al een tijdje. 
En hoewel ik oorspronkelijk van Eindho-
ven kom, voel ik veel meer verbinding met 
Helmond. Het is een mooie stad! Ik heb 
al veel gedaan in Helmond. Onder andere 
voor het carnavalsgebeuren, voor diverse 
verenigingen zoals de Houtse Kluppels. 
Daarnaast heb ik het lied voor Helmond 
Sport gezongen. En we zijn getrouwd in 
het Kasteel! Prachtige locatie. Toen wij op 
zoek waren naar een woning, vielen we 
gelijk voor de onderscheidende, mooie 
architectuur van Brandevoort. Hier wonen 
we vanaf 2013 met heel veel plezier. Er is 
in Helmond altijd iets te doen, altijd ge-
zelligheid. Eén van de hoogtepunten elk 
jaar vind ik de Dickensnight in Brande-
voort. Echt heel gaaf.”

Dat Brandevoorter Anton van Stekelenborg een duizendpoot 
was, wisten we al langer. Zo’n 1,5 jaar geleden stelden wij hem 
al voor in dit magazine. Dat Anton kan zingen, acteren en 
regisseren blijkt uit de lange lijst van producties en projecten 
waar Anton aan meegewerkt heeft. Een tv-serie regisseren 
en produceren is toch wel andere koek. Stond ‘Bloedwijn en 
Gele Rozen’ in maart vorig jaar nog in de startblokken, bij het 
verschijnen van dit magazine staan we aan de vooravond van 
de première (30/31 mei) van seizoen 1. Seizoen 1 inderdaad, 
want er liggen nog volop plannen voor ‘Bloedwijn’.

Anton bij de Brandevoortse Hoeve | F Wendy Lodewijk
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Ben jij technisch onderlegt

in energie opslag?
en op zoek naar een baan

Control your own energy, reduce your costs

Inspiring Energy Solutions

Reageren op deze vacatures kan tot en met 15 juni 2022

financiële planning wonen | hypotheek vermogensopbouw

Geef je dromen een Kanzz

Waar droom jij over voor later? 
Wil je eerder stoppen met werken 
of echt die droomreis maken? 
Om dit waar te kunnen maken
heb je vermogen nodig. Met een 
financieel plan ga je nu aan de 
slag voor later.  Zo neem je de 
juiste maatregelen voor een
zorgeloze toekomst. Bel voor 
een vrijblijvende afspraak 
of kijk op Kanzz.nl.

Hans Maasakkers CFP
06 - 505 24 702
Hans@kanzz.nl

®

Hoofdstraat 42
Best 
T 0499-329997 

Mierloseweg 329
Helmond 
T 0492-536450 

Korte Kerkstraat 38 
Geldrop 
T 040-2985253

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSHOP 24/7 

BEREIKBAAR DEELENMENSWEAR.NL

DE NIEUWSTE 
TRENDS SHOP JE BIJ 
DEELEN MENSWEAR

Altijd diverse aanbiedingen: 
24 Waldsteinia voor € 1,00
per stuk

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
www.tuincentrummilheeze.nl

Vernieuwd, alles verhard en op verkooptafels
• Diverse soorten perkplanten en kuipplant, hangpotten.
• 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 veel verschillende soorten
• Kunstgras van goede kwaliteit
• Tevens aanleg van tuinen: incl. grondwerk, bestrating,

regeninstallatie, beplanting enz.

Altijd diverse aanbiedingen: 
24 Waldsteinia voor € 1,00
per stuk

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
www.tuincentrummilheeze.nl

Openingstijden: 
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 UUROpeningstijden: 

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

“Het goedkoopste adres voor uw tuin”
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Dance Freestyle 
Nederlands 
Kampioen 2022!
Wat een feest was het op het Nederlands Kampioenschap dat 
in het paasweekend werd gehouden in Sint Anthonis! De groep 
Dance Freestyle van Dansvereniging X-perience uit Brande-
voort/Mierlo-Hout is gisteren Nederlands Kampioen 2022 ge-
worden. Wat een geweldige prestatie!!

Met een heel aantal mooie podiumplaatsen en verdiende start-
kaarten voor deelname aan het Europees Kampioenschap gin-
gen ze naar huis.

TeenGarde: 3e plaats categorie Garde Polka
Junioren Sport Klasse
TeenShow: 2e plaats categorie Show Modern
Junioren Sport Klasse
DanceGarde: 2e plaats categorie Garde Polka Hoofd
Sport Klasse
DanceModern: 2e plaats categorie Show Modern
Hoofd Sport Klasse
DanceFreestyle: 1e plaats categorie Freestyle Hoofd
Sport Klasse + Nederlands Kampioen 2022
Melanie Lintermans: categorie Garde Solo Hoofd Sport
Klasse behaalde een ‘Wildcard’ om deel te nemen aan 
het Europees Kampioenschap.

Het Europees Kampioenschap werd dit jaar gehouden op 6-7 en 
8 mei in Sportcentrum Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch (www.
eurodance2022.nl). Alle dansers heel hartelijk gefeliciteerd met 
de behaalde punten. Al met al is het een heel mooi en succesvol 
weekend geweest voor Dansvereniging X-perience.
www.dvxperience.nl.

F | Dansvereniging X-perience

Ben jij die wijkbewoner, die dingen opvalt, ruikt, ziet, wil 
onderzoeken… en er over wil schrijven, dan ben jij dege-
ne die we zoeken. Heb je een leuk onderwerp in je wijk 
(Mierlo-Hout/Brandevoort), bespreek het met onze re-
dactie, 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 loslig-
gende 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

Leuke bijverdienste!

MET HET 
VAKANTIE
SEIZOEN 
VOOR DE DEUR, 
ZEKERHEID 
VOOR ALLES!

Leverancier van starteraccu’s, 
lithium-ion, AGM, gel, tractie, semi- 
tractie, acculaders en omvormers. 

Voor de zakelijke markt kunt u 
ook bij ons terecht. Bijna alles direct 
op voorraad.

Breedijk 7a, 5705 CJ Helmond
0492 - 55 56 62
info@accucentralebrabant-bv.nl 
www.accucentralebrabant-bv.nl

GRATIS ACCU CHECK/
CAPACITEITSMETING  
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Uw evenement 
hierbij? Geef het 
door aan redactie@
onsbrandevoort.com

De deuren van wijkhuis ’t BrandPunt 
staan weer wagenwijd open en daar zijn 
we maar al te blij mee! De reguliere acti-
viteiten zijn weer volop in gang: dansen, 
biljarten, zingen, rikken, vergaderen, ge-
zellig samen een kopje koffie drinken... 
Het is allemaal weer mogelijk in ’t Brand-
Punt, 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 Da-
men 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:
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.

The Big Bingo Revue
Wijkhuis ‘t BrandPunt, Brandevoort in 
Actie en Wijkraad Brandevoort organise-
ren in juni speciaal voor de ouderen (55+) 
een show vol livemuziek, humoristisch 
kienen en quizzen. The Big Bingo Re-
vue, een Helmondse formatie die wel van 
wanten weet als het gaat om muziek en 
kolder, treedt op zondag 26 juni om 14:00 
uur op. Erica en Irma Martens (bekend van 
Dubbel Trubbel, de OudDoorconcerten en 
Muziek in ‘t Portiek) verzorgen de muziek 
en Henkes (Striepke Veur, DJ Henkes), Bir-
git van Ekert (Petazzie mi Skruwsaws) en 
Rob Bouwman (tonprater, winnaar Nar-
rekap) zorgen voor de kolder eromheen. 
Aanmelden kan voor 15 juni via beheer-
der@brandpunt.info, of in het wijkhuis 
aan de bar. Bij binnenkomst wordt een 
bijdrage van 3,50 euro gevraagd voor de 
show, een kopje koffie, en iets lekkers. We 
hopen veel wijkbewoners te kunnen ver-
welkomen!

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 ver-
goeding, op oproepbasis. 
• Vrijwilligers: voor bardiensten, 1x per 
maand op de woensdag- of vrijdagavond. 

Interesse? Neem contact op met onze be-
heerder Jan Damen (beheerder@brand-
punt.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 organise-
ren of heb je leuke ideeën? Meld je dan bij 
onze beheerder Jan Damen, via beheer-
der@brandpunt.info of telefoonnummer 
0492 – 432 013 of 06 – 28 58 99 47.

Tot snel in wijkhuis ’t BrandPunt!

Update van Wijkhuis ’t BrandPunt 

The Big Bingo Revue | F ‘t BrandPunt
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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
Bridgeclub ‘t Brandpunt | bcbrandpunt@gmail.com
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
Ki-Aikidoschool Torii | www.ki-aikidoschool-torii.n
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

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.

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

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. 

Maak kennis met Hoeve Ruth 
Wandel mee en leer meer over Hoeve Ruth en het 
natuurbegraven. Elke 1e zondagmiddag | 16.00 uur en 
1e donderdagavond | 19.00 uur  van de maand. 
Iedereen is welkom, aanmelden kan via de site of 
telefonisch. 
De natuurbegraafplaats is alle dagen van de week 
geopend voor een wandeling. Informatiecentrum 
‘t Veldhuys is dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur.  

          
Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474 | ww.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl   

 facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth       instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf  

Voor altijd 
in prachtige natuur, 
tegen het dal van de Aa
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