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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:

0492 - 667857

administratiebrandevoort@obsh.nl

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.

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

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
f facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth
instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruth
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Voor u ligt alweer het vijfde nummer van
Ons Brandevoort Magazine van 2022.
De agenda voor de zomer raakt gevuld;
festivals, barbecues, evenementen in de stad,
vakanties… genoeg te doen! Welke plannen
heb jij al gemaakt? Met de zomer in onze bol
hebben wij weer een magazine boordevol
nieuws uit en over Brandevoort gemaakt. De
zesde editie van Ons Brandevoort Magazine zal
verschijnen in juli.
In deze editie
Kristie sprak met Marloes Kuyten over onder
andere de ‘zorgenvriendjes’ die zij maakt:
knuffeltjes met een ritsje waar kinderen hun
geheimpjes en zorgen in weg kunnen stoppen.
Jan Roefs doet verslag van de succesvolle
benefietavond voor ‘Boost voor Joost’. Floortje
ging langs bij Ryan Bahadoer en sprak met hem
over zijn passie voor koken en zijn eigentijdse
aanpak in het runnen van zijn foodshop. Dit en
nog veel meer leest u in dit magazine.
Wij wensen u veel leesplezier!

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

Ryan
Eten bij

Bahadoer

OPMAAK
Chris Thielen, Rik Aarts.
BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
VOORPAGINA FOTO
Marjon Kragt

inhoud

4

Marloes Kuyten
maakt zorgenvriendjes
Marloes Kuyten woont al vijf jaar (net) niet meer
in Brandevoort, maar is er voor velen nog altijd
een bekend gezicht. Niet alleen vanwege haar
inzet bij de Kindervakantieweek, meer recent ook
nog voor de stichting Boost voor Joost.
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Bijzonder Bloemetje
Bij het 10-jarig bestaan van het BrandPunt in
2017 werd een presentatie georganiseerd van
verenigingen die in Brandevoort actief waren.
Anneke Doomernik stond bij de kraam van de
Zonnebloem.
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Op de koffie bij…
Ryan Bahadoer
Middenin de coronaperiode besloot
Brandevoorter Ryan Bahadoer zijn leven
compleet om te gooien en zijn eigen foodshop
te beginnen in Brandevoort, waar men kan
afhalen.
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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.

OPROEP, STEUN DIT GOEDE DOEL!

25 en 26 juni 2022:
IN BEWEGING
TEGEN KANKER!
www.inbewegingtegenkanker.com
kies knop ‘doneren’ ‘ik wil een team sponsoren’ ‘klik Weekkrant De Loop of een ander
team aan’ en maak een willekeurig bedrag
over. DANK U!
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Benefietavond
Boost voor Joost
Vrijdag 20 mei werd in het auditorium van het
Carolus Borromeus College aan de Markesingel
in Brandevoort een bijzonder geslaagde
benefietavond georganiseerd onder het motto
Boost voor Joost.
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Marloes Kuyten maakt
zorgenvriendjes voor
Oekraïense kinderen
in Brandevoort
Marloes Kuyten woont al vijf jaar (net) niet meer in Brandevoort,
maar is er voor velen nog altijd een bekend gezicht. Niet alleen
vanwege haar inzet bij de Kindervakantieweek, meer recent ook
nog voor de stichting Boost voor Joost. En inmiddels heeft ze
zich ook alweer op een nieuw vrijwilligersproject gestort: het
maken van zorgenvriendjes voor Oekraïense kinderen die in
Brandevoort worden opgevangen.
Naaien is een van haar grootste hobby’s,
voornamelijk carnavalskostuums, en bij
de winkel waar ze regelmatig haar spullen
koopt, werd een patroon gedeeld voor zorgenvriendjes. Dat zijn kleine knuffeltjes gemaakt van vrolijke stofjes, waar op de buik
een zakje is genaaid met een ritsje ervoor.
Hier kunnen kinderen hun ‘zorgen’ in stop-
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pen, in de vorm van een tekening of een
geschreven briefje. Hoe maakt niet uit, als
ze het zelf maar kwijt zijn.
Lokaal project
“Bij het patroon dat ik zag, werd de vraag
gesteld of mensen ook zorgenvriendjes
wilden maken voor Oekraïense kinderen.

Tekst en foto’s: Kristie Raaijmakers

Die konden we dan inleveren bij de winkel in Eindhoven, maar ik besloot dat ik
het ook op eigen initiatief kon doen, voor
kinderen die met hun gezin opgevangen
worden in Brandevoort”, vertelt Marloes.
“Ik vind het altijd heel fijn om iets te doen
voor de medemens. Ik ben met ze begaan,
zeker met kinderen. Ik heb jarenlang in het
onderwijs gewerkt, de laatste jaren altijd
met kinderen met een rugzakje.” Zeven
zorgenvriendjes heeft Marloes klaar, maar
tijd om ze uit te delen, heeft ze nog niet
gehad.
Dat heeft vooral te maken voor haar inzet
voor de stichting Boost voor Joost, die onlangs een benefietgala had waar ze aan
meegewerkt heeft. De stichting zet zich in
voor de Brandevoortse Joost die vorig jaar
op zestienjarige leeftijd door een zwemongeluk een incomplete hoge dwarslaesie
opliep. De stichting zamelt geld in, zodat
de familie hun huis in Brandevoort rolstoelvriendelijk kan maken. Marloes raakte
via via bij de stichting betrokken. “Ik kende
Joost omdat hij op de basisschool de klasgenoot is geweest van mijn oudste zoon
Ties. Ties had over zijn ongeluk gehoord

en vertelde mij erover. Tijdens een avondje
Brandevoort aan de Kook, november vorig jaar, raakte ik in gesprek met Jurgen de
Jong, hij is goed bevriend met de ouders
van Joost en had het idee om geld in te
zamelen. Een week later benaderde hij me
met de vraag of ik wilde helpen.”
Boost voor Joost
Na enige aarzeling zegde Marloes haar
hulp toe. Ze was immers al druk voor het
Helmonds Muziek Corps, maar wilde met
de communicatie voor de stichting wel
helpen. “Dat is een beetje uit de hand gelopen, maar wel met als resultaat dat de
stichting vorige maand een cheque van
meer dan een ton kon overhandigen aan
de ouders van Joost.” Marloes heeft zich
met liefde ingezet voor dit goede doel.
“Het groepje van de stichting gaf me zoveel energie. Iedereen had zijn eigen taken
en voerde die ook goed uit. Het werd heel
serieus toen we Jermain de Rozario als kok
konden strikken voor de benefietavond.
Samen met studenten van de Rooi Pannen in Eindhoven verzorgde hij het diner.
Er waren ook enkele inspirerende sprekers
en zo werd het een topavond.”
De speech van Jaap Bressers, zelf ook rolstoelgebonden na een ongeluk, maakte
vooral indruk op Marloes. “Hij kreeg zijn
ongeluk in Portugal en lag een tijd in het
ziekenhuis in een land waar hij de taal niet
eens sprak. Hij vertelde over Carlos-momentjes. Waarbij verpleegkundige Carlos
af en toe zijn hand op zijn schouder legde
om hem gerust te stellen als hij in paniek
was. Zo’n Carlos-momentje staat eigenlijk
voor een groot verschil maken met een
heel klein gebaar. Als we dat allemaal zouden doen, dan zou de wereld er een stuk
leuker uitzien. Die zorgenvriendjes waren
voor mij daar het perfecte voorbeeld voor.”
Vanzelfsprekend
Dat Marloes zich belangeloos inzet voor
anderen, of dat nu een stichting is of de
vereniging waar ze zelf lid van is, vindt ze
vanzelfsprekend. “Ik heb het van huis uit
meegekregen. En nu laat ik het graag ook
weer aan mijn kinderen zien. Het gaat niet
vanzelf, we moeten allemaal ons steentje bijdragen en dat is ook heel leuk om
te doen. Mijn kinderen pikken dat nu ook
weer op en dat vind ik heel belangrijk.”
Marloes met een van haar zorgvriendjes
| F Kristie Raaijmakers
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TAXICENTRALE
BRANDEVOORT

100,130,-

AIRPORT TAXI HELMOND E.O.
0492 – 781122

€270,€330,-

planning@taxicentralebrandevoort.nl
www.taxicentralebrandevoort.nl

€325,€375,-

ONZE DIENSTEN
Luchthavenvervoer | Groepsvervoer | Zakelijk vervoer
Particulier schoolvervoer | Ziekenvervoer

EINDHOVEN AIRPORT

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.

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

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

SCHIPHOL AIRPORT

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

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

www.taxicentralebrandevoort.nl

financiële planning

wonen | hypotheek

vermogensopbouw

De opvolger van
‘De Matchmaker’
en ‘Graf 521’

Het nieuwe boek wordt op
1 juli uitgegeven, maar is al als pre-order te
bestellen. Het boek wordt gesigneerd
toegezonden.
Te koop via de website van Letterrijn
www.letterrijn.nl
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‘Allemaal hoeren’
nieuwe politiethriller
Franziska Weissenbacher
Op 1 juli verschijnt de nieuwe politiethriller van Franziska
Weissenbacher. Hoe Brandevoort het vindt om een
misdaadschrijver te herbergen weet ze niet, maar zelf vindt ze
het een voorrecht Brandevoorter te zijn. Haar hashtag bij de
social media is dan ook steevast #schrijverinbrandevoort.
Waarom ze misdaad schrijft? “Omdat het
een puzzel is. Eerst krijg ik een idee, dan
moet het context krijgen en die context
moet kloppen. Zo bouw ik eerst de puzzel
op, om hem vervolgens weer op te laten
lossen door de rechercheurs in het verhaal
en de lezers”, zegt Weissenbacher.
Ook in thrillers zijn er verschillen. Zelf
denkt Weissenbacher dat haar boeken in
de richting zitten van Engelse detectives,
qua tempo en soort verhalen. Er vallen
slachtoffers, maar het bloed druipt niet
van de bladzijden. Spanning is er natuurlijk wel. Zo speelde ‘Graf 521’, haar
eerste boek dat bij Uitgeverij LetterRijn
verscheen, in de Sint Jan in Den Bosch.
In dit boek speelde een behoorlijk groot
psychologisch element mee. Haar nieuwe
boek, ‘Allemaal hoeren’, speelt wederom
in Den Bosch, maar met uitstapjes naar
Eindhoven en, jawel, Helmond. Met name
haar eigen wijk Brandevoort speelt een lu-

gubere rol in het boek. “Het is misschien
een rare manier om mijn waardering voor
Brandevoort te tonen,” aldus Weissenbacher, “maar ik ben nou eenmaal schrijver
van misdaadverhalen en betrek mijn omgeving daar graag bij. Zie het maar als een
apart cadeautje. Wie weet betrek ik ook
mijn werkplek nog ooit in een boek.” Dat
ze dat nog nooit heeft gedaan, is omdat
ze bij Automatiek Marks werkt in Eindhoven. “We verkopen verse friet en deels
huisgemaakte snacks. Er wordt gekookt
in enorme ketels en we hebben een vriesruimte zo groot als een kleine kamer. Dat
wekt wel ideeën op. Ik ben alleen bang
dat het niet goed is voor de klandizie als
ik daar met imaginaire lijken ga strooien.”
‘Allemaal hoeren’ is vanaf 1 juli overal
verkrijgbaar. Als pre-order besteld bij de
webwinkel van Uitgeverij LetterRijn, betekent dat het boek kort na 3 juli gesigneerd, per post, bij u wordt thuisbezorgd.

FranziskaWeissenbacher|FWilbertLinders

Team Weekkrant De Loop gaat ook deelnemen:

In Beweging Tegen Kanker,
meld u aan?

Lees meer op pag. 8

Beweeg mee met ons. In Beweging Tegen Kanker is een
evenement waar beweging, verbinding en saamhorigheid
centraal staan. In het weekend van 25-26 juni 2022 gaan
deelnemers rondom het historische Kasteel van Helmond
samen bewegen tegen kanker. Maar liefst 26 uur gaan verschillende teams in estafettevorm wandelen.
Zaterdag starten om 14.00 uur en gaan tot zondag 16.00 uur
samen bewegen. Iedereen krijgt te maken, direct of indirect

met deze vreselijke ziekte. Inloophuis de Cirkel Hospice de
Populier en het Elkerliek Ziekenhuis, zijn de Helmondse goede doelen. Wilt u sponsoren? Ga naar:
www.inbewegingtegenkanker.com
GA NAAR www.inbewegingtegenkanker.com kies knop ‘doneren’ ‘ik wil een team sponsoren’ ‘
klik weekkrant De Loop of een ander team aan’ en maak een
willekeurig bedrag over.
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In Beweging Tegen Kanker
In Beweging Tegen Kanker Helmond/Laarbeek (de opvolger van de Samenloop
voor Hoop) is een 26-uurs evenement waar beweging, verbinding en saamhorigheid
centraal staan. In het weekend van 25-26 juni gaan wij rondom het Kasteel van
Helmond samen bewegen tegen kanker. Van zaterdag 14.00 uur tot zondag 16.00 uur
gaan verschillende teams in estafettevorm wandelen.

Tijdens en voor het evenement proberen
wij zoveel mogelijk geld op te halen. Het
geld wordt verdeeld over drie lokale goede
doelen die een positieve bijdrage leveren
aan de strijd tegen kanker: Inloophuis de
Cirkel, Hospice de Populier en het Elkerliek Ziekenhuis, afdeling Oncologie.

Als organisatie vinden wij het erg belangrijk dat kinderen het gevoel van verbondenheid ervaren en hiermee een steentje
kunnen bijdragen. Daarom hebben wij
zondagochtend 26 juni van 10.00 uur tot
10.30 uur een Kinderloop. Tijdens de Kinderloop zullen de kinderen samen met de

Tijdens het evenement zal er in de kasteeltuin een markt worden gehouden,
waarbij de teams diverse acties en activiteiten organiseren om zoveel mogelijk
geld op te halen voor de drie goede doelen. Uiteraard zal er ook een uitgebreid
amusementsprogramma worden aangeboden met onder andere diverse artiesten, dansers etc. Voor de kinderen is er
het gehele weekend een heus kinderplein.
Een plein met allerlei leuke activiteiten
met onder andere een springkussen,
schminken en een heuse kabelbaan en
wat lekkers tegen een kleine vergoeding.

“In het bijzonder staan wij
tijdens het evenement stil bij
onze eregasten. Mensen die
kankerhebbenofkankerhebben
overwonnen.Samenzorgenwij
ervoordatwijonzeeregasteneen
mooienonvergetelijkweekend
kunnen bezorgen.”
teams rondom het Kasteel van Helmond
gaan wandelen. Kinderen mogen hier
gratis aan deelnemen en na de Kinder-

loop zullen er leuke verrassingen zijn. 25
juni zal er ’s avonds een indrukwekkende
Lichtjesceremonie plaatsvinden. Waarbij de looproute zal worden verlicht met
ontelbare Wenszakken en worden aangekleed met Wenskaarten. De Wenszakken
en Wenskaarten kun je voorzien van een
persoonlijke tekst, tekening, foto etc. Wil
jij graag Wenszakken en of Wenskaarten
tegen een kleine vergoeding kopen? Dan
kan dat bij Inloophuis de Cirkel, Evertsenstraat 19 en uiteraard worden ze ook
verkocht tijdens het evenement.
Samen bewegen wij tegen Kanker
Beweeg jij met ons mee? Als eregast,
deelnemer, vrijwilliger of als gast. Aanmelden is nog steeds mogelijk. Bekijk
onze site voor meer informatie www.inbewegingtegenkanker.com en houd uiteraard ook onze social media (Facebook,
Instagram) in de gaten.

Hopelijk tot 25 en 26 juni!
www.inbewegingtegenkanker.com
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Bijzonder Bloemetje
voor Anneke en
Johan Doomernik

Bij het 10-jarig bestaan van het BrandPunt
in 2017 werd een presentatie georganiseerd van verenigingen die in Brandevoort
actief waren. Anneke Doomernik stond bij
de kraam van de Zonnebloem. Daar kwam
wethouder Margreet de Leeuw langs, aan
het einde van het gesprek vroeg Anneke
haar om medewerking bij het realiseren
van een idee waar ze steun voor zocht.
Tekst en foto’s: Holke Flapper

Het betrof een mogelijkheid om met
mensen met een beperking te gaan fietsen op zogenaamde duofietsen, zodat je
naast elkaar zit en hoed met elkaar kunt
praten. Vrij snel kwam een positieve reactie van de gemeente, gevolgd door een
gift. Begin 2017 werd een stichting opgericht. Samen met gemeente, Rabobank
en Stadslab kwam het bedrag voor de
eerste fiets beschikbaar.
Ze gingen zich oriënteren hij een stich-

ting in Vledder die ervaring had met duofietsen. Die adviseerde hen hoe de zaak
moest worden aangepakt. In 2018 presenteerde men zich in de Cacaofabriek
aan het Helmondse publiek. De eerste rit
werd gedaan door gasten uit Keyserinnedael, die zeer enthousiast reageerden.
Het initiatief groeide uit tot een volwassen
organisatie met een volwaardig bestuur,
onderhoudsploeg en 115 vrijwilligers. Men
werkt samen met 25 instellingen en een
aantal pleisterplaatsen in de directe omgeving waar koffiestops worden gemaakt.
De stichting beschikt nu over 13 duofietsen en een rolstoelfiets. Bij een lokale
aannemer wordt een loods gehuurd met
de nodige voorzieningen. Men kan nu in
2 groepen fietsen en zo meer mensen
een prachtige middag bezorgen. Vanuit
diverse hoeken in Nederland wordt naar
dit mooie initiatief gekeken en worden ervaringen uitgewisseld. Zo zie je hoe een
idee met hulp van veel fantastische vrijwilligers in de praktijk wordt omgezet in
een evenement waar veel mensen met
enthousiasme en dankbaarheid naar
uitkijken. In de bloemen voor Anneke en
Johan willen we alle vrijwilligers van harte dankzeggen voor hun inzet. Op 11 juni
wordt het eerste lustrum gevierd. Voor
informatie kun je kijken op de site: www.
duofietsenhelmond.nl

Bloemboetiek

Nicole
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Op de koffie bij…

Ryan Bahadoer
Middenin de coronaperiode besloot Brandevoorter
Ryan Bahadoer zijn leven compleet om te gooien
en zijn eigen foodshop te beginnen in Brandevoort,
waar men kan afhalen. Ervaring in het vak, zowel
positief als negatief, brachten hem tot waar hij
vandaag de dag staat. Nu, zo’n twee jaar later,
kijkt hij met trotse blik naar Ryan Foodshop.
Door: Floortje Jansen
Foto’s: Marjon Kragt

Al vanaf jonge leeftijd kookt Ryan. “Mijn
ouders hadden thuis een restaurant. Zij
stimuleerden mij om te gaan koken”,
vertelt hij. Toch was dat op een heel ander niveau dan wat hij nu doet. “Gewoon
thuis, met ons gezin, wilde mijn vader het
hoogst haalbare bereiken.” Tot aan de coronacrisis ging Ryan daarin mee. Maar met
dezelfde kennis en vaardigheden wilde hij
op een andere manier te werk gaan. “Wat
bijvoorbeeld heel anders is, is dat je nu
zelf minder belangrijk bent: het gaat echt
om de kwaliteit van dat wat je maakt.”
Eindelijk anoniem
“Het product ging weer spreken”, legt
Ryan uit. Bij zijn afhaal- en bezorgservice
merkte hij al gauw dat het lastiger was om
in direct contact te komen met de mensen. “Zo kun je ze ook veel minder snel
op een zijspoor zetten. In een restaurant
kan men als compensatie nog een fles
wijn aanbieden als er iets niet goed is.”
Als opgroeiende jongen in de horeca zag
Ryan hoe dat gebeurde, ook in het restaurant van zijn vader. Verkeerd zou hij
het niet noemen, maar “vreemd vond ik
het wel. Oprechte klachten worden dan
door de bomen niet meer als bos gezien.”
De communicatie hoe die nu is, met zijn
gerechten voorop, bevalt hem veel beter.
Waar hij vroeger nog weleens een periode
had dat hij er minder door ging presteren,
ervaart Ryan nu meer rust.
Zelf (tijd) inrichten
Met een jong gezin en een vrouw komt
de tijd en energie die minder in het koken
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gaat zitten, goed tot hun recht. “Toen ik
nog in het restaurant werkte, was ik vaak
helemaal opgebrand”, vertelt Ryan. “Nu
kan ik er meer zijn voor bijvoorbeeld mijn
dochtertje; zij is lichtelijk gehandicapt en
heeft wat meer hulp nodig. Als ik door
was gegaan hoe het toen met het restaurant ging, had mijn vriendin dat allemaal
alleen moeten doen.” Dat wilde Ryan absoluut voorkomen, omdat hij als geen ander weet hoe het is om als kind altijd aan
het kortste eind te trekken. Als eigenaar
was zijn vader altijd druk met de zaak.
“Daar ben ik dan misschien een stoere,
sterke vent van geworden, maar dat wil ik
voor mijn zoon anders doen.”
Samenwerken
Als chef staat Ryan alleen in de keuken,
maar er komt meer kijken dan alleen het
koken zelf. Bij het verpakken is bijvoorbeeld zijn vrouw betrokken, met haar

achtergrond in marketing en communicatie. Waar hij voorheen enkel te maken
had met partners die allemaal dezelfde
expertise hadden, werkt hij nu samen
met mensen met verschillende achtergronden en verschillende disciplines. “Iedereen heeft wat te zeggen. Daarbij heb
ik het koken wat minder serieus gemaakt.
Het moet wel goed gebeuren, maar het is
niet zo dat ik iets maak wat een ander niet
kan of mag maken.” Zo staat er bij hem
op de vloer een jongen die het lastig vond
met mensen te communiceren. Ryan liet
hem de bestellingen voor drankjes opnemen bij de zaak. “Voorheen stond hij wat
gebogen. Nu loopt hij rechtop en begroet
de mensen nog voordat ik dat kan doen.”
Klein beginnen
Bestellen gaat veelal online, met verschillende betaalopties. Maar als ondernemer
was Ryan genoodzaakt klein te beginnen.

En wel met het fenomeen WhatsappBusiness. Via dat platform kon van alles
gegenereerd worden, maar een kassasysteem had het niet. “We moesten iedereen
apart nog een Tikkie sturen. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat we
dat weleens waren vergeten en dus mensen gratis hun eten hadden gestuurd.”
Dat was het sein dat het tijd werd om
serieuzer te worden. Maar Ryan kijkt erop
terug vanuit een positief gevoel. “Stel je
voor dat je vanaf het begin in een dure
kassa investeert en er niemand komt. Je
kunt beter klein beginnen.”
Boze geesten
Zo ook de opstart van het koken zelf. Ryan
begon vanuit zijn eigen huis, maar al snel
bleek dat geen handige uitkomst. Daarom
heeft hij nu een eigen plek voor de foodshop.
“Zo blijf ik dat met alles doen: eerst uitproberen met wat je hebt. Daarna kun je groeien.” Vanwege het weinige contact met klanten, is het gemakkelijker een boze review op
het internet te slingeren. “Angst om het niet
goed te doen behoud ik altijd”, zegt Ryan.
“Er is altijd een kans van falen in je werk, dat
zeggen de boze geesten in je hoofd. Maar
met die kans ga ik wel aan de slag.” Hij weet
hoe hij het wil doen en nog belangrijker; ook
hoe hij het niet wil doen. In het restaurant

was de werkwijze veel minder vrij. “Ik wilde
niet meer. Daarom ben ik het zelf anders
gaan doen.”
Eigen smaak
De mindere, vervelendere dingen blijven toch. “Net als op school”, verklaart
Ryan. “Als je je huiswerk niet maakt, kun
je nooit de opdracht goed doen.” En die
opdracht, het eindresultaat, is waar je

het voor doet. “Het is de kunst om van
de mindere dingen wat te maken. Om er
juist niet altijd bij neer te gaan zitten. Ik
zeg niet dat ik een leven wil waarin alles
perfect is en er geen onaangename dingen zijn. Ik wil juist een leven waarin je die
onaangename dingen goed aankunt.” Zijn
bedrijf van nu is een combinatie van wat
hij van huis uit gewend is en zijn eigen,
letterlijke smaak.
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Benefietavond
Boost voor Joost
groot succes
Vrijdag 20 mei werd in het auditorium van het Carolus Borromeus College aan
de Markesingel in Brandevoort een bijzonder geslaagde benefietavond georganiseerd onder het motto Boost voor Joost. Directe aanleiding was een ongeluk
van de 16-jarige Joost Brouwer in juni 2021 in zwemplas Berkendonk. Joost liep
daarbij een dwarslaesie op. Met grote gevolgen, zowel lichamelijk als allerhande
praktische problemen.

Door: Jan Roefs

Om met name de financiële gevolgen te
verlichten, werd de stichting Boost voor
Joost opgericht. Jürgen de Jong, Hein
Boumans, Marloes Kuyten en Angelique
Govaerts en namen daarbij het voortouw. Door middel van crowdfunding,
diverse acties van hockeyclub Mierlo en
tennisclub Carolus en de benefietavond
van 20 mei is ruim 100.000 euro ingezameld. Met dank aan een groot aantal
mensen, die belangeloos financieel of in
natura bijgedragen hebben. Met name
de benefietavond was een voltreffer. Het
Carolus stelde het auditorium beschikbaar aan oud-leerling Joost. Zo’n 200
gasten werden verwend met een heerlijk
diner, dat verzorgd werd door chefkok de
Rozario en uitgeserveerd door leerlingen
van de Rooi pannen. Er waren indrukwekkende verhalen van Marc Herremans en

Jaap Bressers. Ook zij zijn vanwege een
ongeluk aan een rolstoel gekluisterd. De
avond werd vakkundig aan elkaar gepraat
door Marloes Kuyten en luchtig afgesloten door Maarten Saris. Hij vroeg tevens
aandacht voor Amicis Brandevoort: een
kindervriendelijke stichting die als doelstelling heeft om kinderen die dat nodig
hebben een steuntje in de rug te geven en
om de saamhorigheid in de wijk Brandevoort te bevorderen. Zie ook www.amicisbrandevoort.nl
Er werd, onder leiding van een professionele veilingmeester, een dienstenveiling
gehouden, waarbij de aanwezigen zich
van hun gulle kant lieten zien. Al met al
kan de organisatie terugkijken op bijzonder geslaagde activiteiten. De aanleiding
is triest te noemen, maar mooi om te zien
dat zoveel mensen zich aangesproken en
betrokken voelen.

Zo’n200gastenwerdenverwendmeteenheerlijkdiner|FJanDijstelbloem
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Joostmochttijdensdebenefietavondzijndiplomainontvangstnemen|FJanDijstelbloem
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Omdat iedereen anders is...
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IN DE VORM VAN
BARBECUE- ACTIE GELDIG
ACCESSOIRES T/M ZATERDAG
2 JULI

Bij Adventure Store hebben we een ruim
assortiment barbecues en barbecue-accessoires van
onder andere het merk Weber, Bo-camp en Yakiniku.

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

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

Bel Suzan! 0492 79 21 48

Brugstraat 81 5731HG Mierlo

25-11-2021
Bent
Bent
u benieuwd naar uw mogelijkheden?
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Bel Suzan! 0492 79Bel
21 48

Van Kerkoerle

Brugstraat 81 5731HG Mierlo

voor huis, tuin & interieur

25-11-2021 13:15

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

TEN

ENS

E DI

ONZ

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)
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Sint Sebastiaanweg, 5731 PE Mierlo • info@avdheuvel.nl
Tel: 0492-661516 • www.autobedrijfvdheuvelmierlo.nl
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Pilot fitnesstoestellen
Sportpark Brandevoort
In samenwerking met Jibb+, de gemeente Helmond en OpenSports is
de wijkraad Brandevoort een pilot gestart met 9 fitnesstoestellen welke
geplaatst zijn op Sportpark Brandevoort.
Met deze pilot willen de betrokken organisaties graag bijdragen in het fitter krijgen
van inwoners uit Brandevoort en omgeving in alle leeftijdscategorien en binnen
alle doelgroepen. Of je nu vanuit je sportvereniging, klas, vriendenclub of individueel aan je fitheid wil werken, een ieder kan
gratis en onbeperkt gebruik maken van de
toestellen.
Deze toestellen zijn in gewicht te verstellen, waardoor iedereen op zijn eigen
niveau kan sporten. De gewichten op de
toestellen zijn los in te stellen. Hangen er
2 gewichten aan een toestel, is het een
optelsom van beide kanten voor het totale gewicht. Op de toestellen staat informatie hoe je gericht kunt bewegen &
trainen. Er is op elk toestel aangegeven

welke spiergroepen je met het betreffende toestel traint. Door de QR-code op het
toestel te scannen, krijg je tevens een introductievideo te zien. De fitnesstoestellen zijn 6 weken lang tot 8 juli vrij beschikbaar op Sportpark Brandevoort, dagelijks
van 8:30 tot sluiting van de poorten ‘s
avonds. Op 1 juli kan er onder begeleiding
van een buurtsportcoach van Jibb+ getraind worden. De buurtsportcoach geeft
je uitleg over het gebruik van de fitnesstoestellen.
• Vrijdag 1 juli 12:30-13:30 uur
voor senioren
• Vrijdag 1 juli 15:00-16:00 uur
voor jongeren
Laat tijdens of na afloop van het trainen
jouw mening achter over het gebruik van

de fitnesstoestellen door de paal met de
QR-code te scannen die bij de toestellen in geplaatst. Jouw mening is belangrijk om te weten of we een permanente
plaatsing gaan organiseren. Bovendien
kun je aangeven welke toestellen jouw favorieten zijn.
Heb je specifieke vragen of opmerkingen,
neem dan gerust contact op via secretaris@wijkraadbrandevoort.nl.
Jibb+: jibbplus.nl
Wijkraad Brandevoort:
wijkraadbrandevoort.nl
Sportpark Brandevoort:
sportparkbrandevoort.nl
OpenSports: opensports.nl
Gemeente Helmond: www.helmond.nl
F|WijkraadBrandevoort
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MET HET

VAKANTIE
SEIZOEN

VOOR DE DEUR,

Zo ek je jou w
hy pot he ek s pecia lis t
v o or het k o pen v a n
jou w n ieu w e hu is . . .
da n zijn wi j
er v o or j ou!

ZEKERHEID
VOOR ALLES!
Leverancier van starteraccu’s,
lithium-ion, AGM, gel, tractie, semitractie, acculaders en omvormers.

GRATIS ACCU CHECK/
CAPACITEITSMETING
Voor de zakelijke markt kunt u
ook bij ons terecht. Bijna alles direct
op voorraad.

De
Financiële
Wooncoach
INZICHT IN FINANCIËN

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

Hoofdstraat 155
5706 AL Helmond
0492 78 41 92

Aalsterweg 134c
5615 CJ Eindhoven
040 303 4617

definancielewooncoach.nl

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

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

D E A L E R

VA N

Julio Saltos,
keukenvernieuwer
bij u in de buurt.

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

T 06 - 30 28 17 22
juliosaltos@dekeukenvernieuwers.nl
www.dekeukenvernieuwers.nl
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Stationsfaciliteiten
• Shop (kadoartikelen)
• 24-uurs betaalautomaat
• Bemand
• Wasserette
• Dogwash
• Luchtpomp

•
•
•
•

Stofzuiger
Wasbox
Wasstraat
Gasflessen
Benegas en
Primagas

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

Benthem 3, 5761 PN Bakel

0492 341 430

F|DeFinanciëleWooncoach

De Financiële Wooncoach genomineerd
voor prestigieuze VVP Advies Award
Door prominente vakgenoten en een uit deskundigen bestaande jury is De Financiële
Wooncoach gekozen als 1 van de 3 meest klantgerichte en professionele onafhankelijke
financieel advieskantoren in de categorie Hypotheekadvies. Deze prijs is een erkenning
voor het leveren van excellent financieel advies.
Kantoren kunnen zich niet zelf opgeven
voor deze prijs, maar moeten door vakgenoten genomineerd worden. Alleen
onafhankelijke advieskantoren die boven
het gemiddelde uitstijgen, opvallen met
hun advieskracht en hun klanten echt
meerwaarde bieden kunnen geselecteerd
worden.
De Financiële Wooncoach is bij vakgenoten en jury opgevallen doordat zij hun
klanten echt kennen, snel optreden bij calamiteiten, klanten behoeden voor (financiële) misstappen en helpen hun zakelijke
en persoonlijke (financiële) dromen waar
te maken.
Nu De Financiële Wooncoach gekozen
is tot de top drie in de categorie Hypotheekadvies en daarmee tot de top 18 in
Nederland, start de volgende selectieron-

de om categoriewinnaar te worden. En bij
winst mee te dingen naar de landelijke
titel en winnaar te worden van de felbegeerde Advies Award 2022.
In de komende maanden vindt een aantal
pittige selectieronden plaats. De Financiële Wooncoach gaat die uitdaging aan en
gaat voor de halve finale van de Advies
Award 2022 in september en hopelijk later ook voor de landelijke titel.
Meer informatie Advies Award:
De Advies Award is een verkiezing van
het beste advieskantoor van Nederland.
Het is een jaarlijkse prijs voor onafhankelijke financieel advieskantoren met dé
A(dvies)-Factor. De prijs wordt georganiseerd door het onafhankelijk vakblad
VVP. Excellente advieskantoren kunnen

door ‘spotters’ genomineerd worden als
meest klantgerichte advieskantoor in de
categorieën Particulier Advies, Zakelijk
Advies, Hypotheek Advies, Pensioen Advies, Digitale Innovatie en Nichemarkt.
Daarnaast is er een speciale award in het
leven geroepen voor de categorie Starters.
Met behulp van maar liefst 32 spotters is
de jury tot een top 3 per categorie gekomen. De jury bestaat uit zes deskundigen
die hun sporen ruimschoots verdiend
hebben en de kwaliteit van de advieskantoren vakkundig toetsen.
De landelijke Advies Award wordt uitgereikt tijdens de online finaleronde op 6
oktober 2022 in de professionele studio’s
van First Impression in Tilburg.
Meer informatie over de Advies Award op:
www.adviesawards.nl.
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Het Carolus is
een Brainport
School geworden
Feest op het Carolus. Een jaar lang waren we aspirant-lid van het
netwerk Brainport Scholen. Na enkele sessies de afgelopen periode, is
deze week besloten dat we ons voldoende ‘bewezen’ hebben. We zijn
nu een volwaardig lid geworden: het Carolus is definitief een Brainport
School! Wat het allemaal betekent, lees je hieronder. Wij zijn trots op
ons lidmaatschap! En weet je wat zo leuk is? Ook vier leerlingen gingen
onlangs in gesprek met de raad van advies van het netwerk.
Geweldig hoe ze de vele vragen eerlijk hebben beantwoord.

Wat is een Brainport School?
Het staat mooi omschreven op de website van Brainport Scholen. “De Brainport
School staat voor het aanbieden van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de
wereld van morgen, waarin een lerend
leven essentieel is. De school richt zich
daarbij sterk op de omgeving en werkt
bij de vormgeving van dit onderwijs samen met externe partijen uit deze regio.” Prachtige volzinnen. Concreet bete-
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kent dit onder meer dat we veel waarde
hechten aan sterke verbindingen met het
regionale bedrijfsleven. Samen met organisaties geven we vorm aan projecten.
Hierbinnen ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden én het ontdekken
van talenten, om deze vervolgens toe te
leren passen in de praktijk.
We waren al een aantal jaren goed op weg
als het gaat om onze projecten waarbij
we samenwerken met onze omgeving.

We verrijken daarmee het onderwijs én
versterken de regio. Het aantal initiatieven groeit en groeit; mooi dat dit is gesignaleerd. Door ons formele lidmaatschap
kunnen we alleen nog maar meer mooie
dingen ontwikkelen. Samen!
Vijf pijlers
Een Brainport School werkt voortdurend
aan onderwijsontwikkelingen die leerlingen op een eigentijdse manier voorbereiden op hun toekomst in de 21e eeuw. Die
ontwikkeling berust op 5 pijlers:
1) Contextrijke leeromgeving: de school
zoekt verbinding met de omgeving
2) Internationalisering: ontwikkeling van
wereldburgerschap
3) 3-O leren: Ondernemend,
Onderzoekend en Ontwerpend leren
(zie hieronder)
4) Professionalisering van
onderwijsteams
5) Learning Community: de school
deelt good practices
3-O leren
Een van de meest opvallende pijlers is de
invulling van het onderwijsconcept: Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren (3-O leren). Leerlingen voeren
onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen oplossingen voor geconstateerde problemen
of behoeftes. Het is een onderwijsleerstrategie die sterk een beroep doet op de ondernemende vaardigheden van het leren
in de 21e eeuw. Brainport Scholen delen
kennis en ervaringen binnen zogeheten
learning communities, zodat ze veel meer
vaart zetten achter onderwijsvernieuwing
dan wanneer ze allemaal afzonderlijk met
dezelfde kwesties bezig zijn.

Brandevoort
voor Oekraïne
De afgelopen maanden is veel georganiseerd om hulp te bieden
aan Oekraïense vluchtelingen. Zeker nu er ook mensen zijn opgevangen in Brandevoort, is alle hulp welkom. Op de Facebookpagina
van ‘Durf te vragen Brandevoort’ staan regelmatig oproepjes voor
spullen die nog hard nodig zijn.
Tevens is er een Facebookgroep ‘Oekraïne – Brandevoort’ opgezet
om alles zo goed mogelijk te organiseren. Fons Bosman schreef op
10 maart: “Heel veel lieve mede wijkbewoners willen iets doen voor
Oekraïne. Op dit moment is het weliswaar hartverwarmend, maar
vaak ook erg versnipperd. Elena Елена Хэрмэнс, Inna Ogarok en
ikzelf hebben daarom de handen ineen geslagen. Wij willen graag
proberen structuur aan te brengen in de hulp, zodat wij als wijk het
meest effectief de juiste hulp op de juiste plaats kunnen krijgen.
Daarom vragen wij iedereen zoveel mogelijk de hulpvragen en het
aanbod van hulp via het e-mailadres info@oekraine-brandevoort.nl
te laten verlopen. En je kunt ook gebruik maken van deze Facebookgroep Oekraïne - Brandevoort. Wij kunnen dan samen met de Gemeente Helmond en de diverse instanties proberen alles in de juiste
banen te leiden. En wil je op organisatorisch gebied een steentje
bijdragen, meld je dan ook aan via dat adres. Dan kunnen we samen
een mooie werkgroep formeren zodat alle hulp goed gecoördineerd
wordt.” Wil jij ook een steentje bijdragen of denk je dat je nog goede
bruikbare spullen hebt? Kijk op de Facebookpagina’s wat nog nodig
is of neem contact op via info@oekraine-brandevoort.nl

Eerste jeugdscheidsrechters
geslaagd
Op woensdagavond 1 juni jl. hebben de SVB-jeugdscheidsrechters
Tessa Maas, Djeslinn Hermens en Luuk van der Rijt hun diploma
in ontvangst mogen nemen voor de KNVB-cursus verenigingsscheidsrechter. Onder de bezielende begeleiding van scheidsrechterscoördinator Mark van de Meulenhof zijn de aspirantscheidsrechters op 16 maart gestart met deze pittige opleiding, die bestond
uit vier cursusavonden van drie uur en een aantal praktijkuren.
Voor de komende jaren betekent dit weer gediplomeerde scheidsrechters bij de wedstrijden.
De scheidsrechterscommissie is op zoek naar mensen die de senioren op zondag willen fluiten. Vanzelfsprekend wordt hiervoor een
passende cursus aangeboden. Heb je interesse? Neem dan contact op via scheidsrechters@svbrandevoort.nl.

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
Boekenclub Brandevoort | boekenclubbrandevoort@gmail.com
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 | info@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
Vitaz in beweging | info@vitazinbeweging.nl | www.vitazinbeweging.nl
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