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Een graf in de natuur is groen, 
duurzaam en voor altijd

De eeuwige grafrust staat ook garant voor eeuwige
natuur. Bovendien vraagt een graf in de natuur geen
onderhoud en zijn de kosten eenmalig. 
Zo laten we geen extra zorgen na, maar wel een fijne 
plek voor gedenken en herinneren. 

Reserveer deze plek al bij leven, dat maakt wensen 
kenbaar en ontzorgt onze naasten.

Welkom voor een wandeling van zonsopkomst tot
zonsondergang, de openingstijden van de natuur.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Maak gerust een afspraak
voor een rondleiding en/of een oriënterend gesprek.

          
Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474

www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl   
 facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth       instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf 

 

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

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

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

volg ons op:

www.obsbrandevoort.nl
De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond

Hulshoeve 4,
5708 SL  Helmond

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

administratiebrandevoort@obsh.nl0492 - 667857
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www.onsbrandevoort.com
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4000 stuks in Brandevoort.
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Adcommunicatie 
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Ad Klaasen
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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.

Voor u ligt alweer het achtste nummer van Ons Brandevoort 

Magazine van 2022. Het is nu volop herfst en Halloween staat 

voor de deur. Zo wordt op 30 oktober Brandevoort omgeto-

verd tot een ware spookstad: Brandoween! Er is zelfs een lam-

pionnenoptocht. Meer informatie over Brandoween vind je op 

hun Facebookpagina. Onze voorpagina is geheel in stijl van 

dit griezelige feest. Het magazine is uiteraard wederom ge-

vuld met nieuws uit en over Brandevoort. De volgende editie 

van Ons Brandevoort Magazine zal verschijnen in november. 

In deze editie

Anton ging langs bij Jos Bruijstens en praatte over zijn liefde voor 

muziek, voor biljart én voor Brandevoort. Floortje ging eens kijken 

hoe het wonen in een modulaire woning, een klein jaar na de 

oplevering, bevalt en Holke reikte het Bijzonder Bloemetje uit aan 

Iris Putman van de Kindervakantieweek. Ten slotte ging Wendy 

op visite bij Henk Engel die haar vertelde over zijn hobby’s en die 

daarnaast ook wijkhoofd van de Dierenbescherming is. Dit en 

nog veel meer leest u in dit magazine.

IN 
DEZE 
UITGAVE.

ONTMOETEN 
EN ONTDEKKEN IN 
DE BUURTTUIN
‘Hier wordt een prachtige 
gemeenschapstuin gerealiseerd’. Dat 
zijn de woorden van voorzitter Sonja 
van Uden van de stichting Voorstee 
in Brandevoort. Je kunt hier inspiratie 
over klimaat en duurzaamheid opdoen, 
maar ook lekker met je handen in de 
grond wroeten.

4.

WIJ WENSEN 
U VEEL 
LEESPLEZIER

PAG 4. | De Buurttuin

PAG 7. | Hoogspanningslijnen 

PAG 8. | Dickens Night 2022

PAG 11.  | Rots- en watertraining
  op OBS Brandevoort

PAG 11. | Column Kanzz

PAG 12. | Carnaval in 
  Brandevoort 2023

PAG 13. | Bijzonder Bloemetje

PAG 14. | Kerst kriebels

PAG 16. | Bijzonder Bloemetje

PAG 17. | Activiteiten Wijkhuis 
  ’t BrandPunt

Dickens Night 2022

Bijzonder Bloemtje

Carnaval in
Brandevoort 2023

We zijn er nog niet klaar voor, 
maar al zeker op de goede 
weg. Langzaam beginnen 
de ideeën zich te vormen en 
krijgt de Dickensmarkt zoals 
altijd haar invulling. Typetjes, 
gezelschappen en koren hebben 
we kunnen benaderen en zij 
hebben toegezegd te komen en 
dit vinden wij uiteraard heel fijn. 

Op je Plaets is een plek 
waar dagbesteding 
voor jongvolwassenen 
met een verstandelijke 
beperking samenkomt 
met ontmoetingen met 
wijkbewoners. Vlak na de 
opening kwam corona, 
hetgeen natuurlijk behoorlijk 
belastend was.

Wat een mooi Helmonds thema, 
‘Gôdewirmee’. Ja natuurlijk gaan 

we carnavallen in het seizoen 
‘22-’23, want iedereen heeft 

het ontzettend gemist. Bij 
het bedenken van het motto 

voor carnaval 2023 hebben de 
Keiebijters weer een mooi thema 

voor de stad gekozen.

8.

12.

16.
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‘Hier wordt een prachtige gemeenschapstuin 

gerealiseerd’. Dat zijn de woorden van voorzit-

ter Sonja van Uden van de stichting Voorstee 

in Brandevoort. Je kunt hier inspiratie over kli-

maat en duurzaamheid opdoen, maar ook lek-

ker met je handen in de grond wroeten. Brain-

port Smart District is inmiddels hun 3e locatie. 

Deze verhuizing duurde van april tot september 

dit jaar en zaterdag 24 september werd de offi-

ciële onthulling van de nieuwe naam ‘De Voor-

stee’ gedaan door wethouder Arno Bonte van 

onder andere duurzaamheid en ontwikkeling 

van de nieuwe wijk van de toekomst. Hij vond 

dit initiatief één van de mooie voorbeelden hoe 

we de wijk kunnen vergroenen als aanloop om 

van Helmond een groene en duurzame stad 

te maken. “In 2035 willen we klimaatneutraal 

zijn”, volgens de wethouder. 

Tekst en foto’s: Anton van Stekelenborg

De wethouder werd geassisteerd door Winnie. 

Een vrijwilligster van het eerste uur. Maar wat 

houdt een buurttuin nu eigenlijk in? Ik sprak met 

Lara Tamarinof. Naast Marianne van Rooden, 

Wim van de Manakker en Kees Adriaanse, be-

stuurslid van De Voorstee. 

Ik word verwelkomd door de toffe peren. Eén van 

de vele lekkernijen die zijn gemaakt met de verse 

producten uit deze buurttuin. De tuin waarvan 

ze in maart dit jaar de sleutel hebben gekregen. 

“En daar sta je dan”, vertelt Lara. “Waar ga je 

beginnen? Marianne van Rooden heeft een ont-

werp gemaakt op papier en zo zijn we langzaam 

begonnen met het aanleggen van de eerste vak-

ken. Daarnaast hebben we natuurlijk de ruimte 

voor de ideeën van onze vrijwilligers. Wil je rucola 

eten, dan zaaien we rucola. Zo makkelijk is het. 

In de winter kijken we dan wat een succes bleek 

te zijn en of wat juist helemaal niet. Zo werkte 

bijvoorbeeld bloemkool helemaal niet. Daarbij 

waren we alleen maar bezig met ongediertebe-

strijdingen en de bloemkolenpest en weet ik veel 

wat nog allemaal meer. Dan besluiten we, oké, 

dat doen we niet meer. Wat dan wel een succes 

bleek, is de pompoen. Daar kun je zoveel mee 

doen. Lekker uit de oven of heerlijk als soep of te 

gebruiken als decoratie.

Vrijwilligers

“Hoe de vrijwilligers hier terecht komen is heel 

divers”, vervolgt Lara haar verhaal. “Zo hadden 

we mensen uit De Veste, die hier op een hele 

leuke manier terecht zijn gekomen. Ze waren 

met hun tuin bezig en vroegen ons een kruiwa-

gen te lenen en wat scheppen. In ruil zouden ze 

komen helpen en nu zijn ze er bijna elke zater-

ONTMOETEN 
EN ONTDEKKEN

IN DE

BUURT
TUIN

44
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dag. Maar natuurlijk zijn er veel vrijwilligers mee 

verhuisd vanuit de vorige tuinen. Als eerste za-

ten we aan de ‘Hulshoeve’, maar daar moesten 

we helaas weg omdat er huizen gebouwd wer-

den. Vervolgens gingen we naar ‘Carolus’, waar 

nog enkele resten te vinden zijn van onze oude 

tuin en nu zijn we hier beland aan de ‘Diepen-

broek 8’. Het aantal vrijwilligers groeit nog aardig 

door. Vooral als mensen een keer komen kijken, 

zijn ze meestal meteen enthousiast.”  

Gezamenlijk tuinieren 

“We zijn hier elke zaterdagochtend om geza-

menlijk te tuinieren. Je moet het niet zien als 

een volkstuintje. Niemand heeft hier zijn eigen 

stukje grond. De tuin is voor ons allemaal. Na-

tuurlijk ben je er trots op als ‘jouw’ radijsjes die 

je hebt geplant het goed doen. Dan ben je meer 

betrokken bij dat stukje grond.” Het aanwezige 

handboek maakt het voor iedereen makkelijk. Je 

kunt daarin de zaadjes vinden en precies lezen 

hoe je er mee om moet gaan of zien wat er nog 

gedaan moet worden of juist al is gedaan.  

Koffiemoment

“Een belangrijk onderdeel is de koffiepauze. Dat 

stukje verbinding met z’n allen maakt het sa-

menwerken zo speciaal. Zo hoorden we bijvoor-

beeld tijdens zo’n break dat het omspitten van 

de grond eigenlijk helemaal niet zo goed is. Niet 

voor de grond en natuurlijk al helemaal niet voor 

je rug”, lacht Lara. Naast het wroeten en lekker 

bezig zijn in de tuin, heeft het ook een sociaal en 

zelfs een gezondheidsdoel. Denk aan mensen 

die eenzaam zijn of mensen die in een burn-out 

zitten of hebben gehad, of misschien zelfs met 

je puberende zoon of dochter. Lekker je gedach-

ten verzetten met je handen in de grond of juist 

gezellig een praatje maken tijdens dat koffiemo-

ment. Er is een mooi terras aangelegd, zodat ook 

dagjesmensen hier gewoon even langs kunnen 

komen om te genieten van de tuin en een kopje 

thee of koffie. Dat wordt onder andere gedaan 

door de kraanwaterwandeling, georganiseerd 

door Jibb+.

Ouderen gaan dan van tappunt naar tappunt en 

komen hier een kopje thee drinken, bekijken de 

tuin die vol staat met onder andere courgettes, 

pompoenen, aubergines, tomaten, kersen, radijs 

en bieten en gaan weer verder. De tuinen zijn 

namelijk goed toegankelijk dankzij de paden die 

steen voor steen zijn aangelegd door het bestuur 

en de vrijwilligers onder leiding van Paul van 

Uden. De vader van voorzitster Sonja. 

Winterstop

“We beginnen bijna aan de ‘winterstop’, waar-

in we plannen gaan maken voor 2023”, vertelt 

Lara. “Wat gaan we volgend jaar verbouwen? 

Wat vinden we lekker, wat is minder succesvol? 

Daarnaast hebben we subsidie gekregen om het 

voedselbos verder uit te breiden met bijvoor-

beeld speciale appelbomen en perenbomen die 

dit najaar nog worden aangeplant. We zitten dus 

niet stil. In het voorjaar krijgen de mensen zaad-

jes mee naar huis, zodat ze het alvast kunnen 

‘voorzaaien’. Zo gauw het boven de grond komt, 

planten we het hier in onze grond en dan zie je 

dat het aanslaat. Als we namelijk de zaadjes hier 

in de grond zouden doen, houden we niks over 

omdat de vogels die zaadjes ook heerlijk vinden.” 

Plantjes redden

Via de stichting ‘Struikroven’ worden er ook 

planten en struiken gered. Zo hebben ze bij-

voorbeeld plantjes gered van een boerderij uit 

de buurt die werd gesloopt. Voordat de bull-

dozers hun werk kwamen doen, hebben ze de 

plantjes weg kunnen halen. De plantjes mogen 

dan als het ware bij De Voorstee logeren en 

gaan daarna bijvoorbeeld naar de mensen uit 

de buurt. Als het niet het juiste seizoen is om 

planten te verplaatsen, kunnen ze de planten of 

struiken inkuilen, een soort van conserveren in 

de grond. Lara wil dan ook meteen een oproep 

doen: “Ga je verhuizen en wil je van je planten af, 

neem contact met ons op.” Je kunt mailen naar 

info@voorstee.nl.

Wil je meer weten of je aanmelden als 

vrijwilliger, neem dan eens een kijkje 

op de site (www.voorstee.nl) of kom 

gewoon eens kijken. De poort is elke 

dag geopend.

“Een belangrijk onderdeel
 is de koffiepauze. Dat stukje
 verbinding met z’n allen
 maakt het samenwerken 
 zo speciaal.”
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Omdat iedereen anders is...

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

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

“Het goedkoopste  
adres voor uw tuin”

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

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

Openingstijden: 
ma t/m vr 9.00 - 17.30 uur
za 9.00 - 17.00 uur
zo gesloten

“Het goedkoopste  
adres voor uw tuin”

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

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

Openingstijden: 
ma t/m vr 9.00 - 17.30 uur
za 9.00 - 17.00 uur
zo gesloten

AANBIEDING
Geldig t/m zaterdag 5 november 2022
(op vertoon van deze advertentie)

• OP ALLE VASTE PLANTEN,
 HEESTERS EN BOMEN 
 10% KORTING
 (uitgezonderd aanbiedingen)

• Fagus Sylvatica
 (bladhoudende beuk weer leverbaar vanaf
 eind oktober/begin november)

• (Bos)violen30+ kleuren
 PER 12 VAN 1 KLEUR
 F1-Hybride

• Bloeiende heideplanten
 diversen kleuren

• VELE NIEUWE 
 SOORTEN HEESTERS
• VELE NIEUWE
 GRASSOORTEN
 IN KLEINE EN GROTE POTTEN

€ 1,- per stuk

groepslessen inbegrepen 
bij een jaarabonnement
bekijk ons hele groepslessen rooster op 
www.newphasefitness.nl of scan de qr-code.

www.newphasefitness.nl
Hoofdstraat 123, 5706 AK  | Mierlo-Hout  |  Helmond  |  0492-724990

Groepslessen

Fitness

Geschoold personeel aanwezig

Airconditioning

32,95p.m.

Wij zien de herfst!

www.vanberlooptiek.nl | info@vanberlooptiek.nl
Hoofdstraat 99, Helmond (Mierlo-Hout)
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KOM OOK 
NAAR DE
OPEN
DAG
vrijdag 4 november 
16.00 - 21.00 uur

Kijk op www.janvanbrabant.nl voor meer informatie
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Magneetveld

Iedere draad waardoor een elektrische stroom loopt, veroorzaakt een mag-

neetveld. Hoe sterker de stroom, hoe sterker het magneetveld. Wanneer, 

zoals in Brandevoort, verschillende lijnen aan één mast hangen waardoor 

in gelijke of tegenovergestelde richtingen stroom loopt, kan een sterker 

magneetveld ontstaan dan bij een losse 150 kV of een losse 380 kV-lijn.

Beleidsadvies voor magneetvelden

Mede uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft de rijksoverheid in 2005 

aan gemeenten, provincies en netbeheerders geadviseerd om zoveel als 

redelijkerwijs mogelijk is te voorkomen dat gevoelige bestemmingen – waar 

kinderen tot 15 jaar dagelijks langdurig verblijven, zoals huizen, scholen en 

kinderopvangplaatsen – in de magneetveldzone komen te staan.

Er wordt op dit moment gewerkt aan nieuw landelijk voorzorgbeleid voor 

hoogspanningen. Het is niet zeker of de nu geldende handreiking met re-

kenmethodiek voor nieuwbouwwoningen van het RIVM behouden blijft of 

dat er vaste afstanden gaan gelden. Als gemeente volgen we deze ontwik-

kelingen op de voet.

Op dit moment onderzoekt het Ministerie van Economische zaken en Kli-

maat of en op welke manier het bestaande voorzorgbeleid herijkt moet 

worden. Input daarvoor is het advies van Co Verdaas uit juni 2019 en over-

leg met stakeholders. Ook gemeente Helmond participeert als stakehol-

der via het Platform Hoogspanning. Het afgelopen jaar zijn praktijksessies 

geïnitieerd door het Ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd door 

adviesbureau Witteveen + Bos. 

Er zijn naast casussen van gemeenten en netbeheerders, ook algemene 

situaties en casussen uitgevoerd. Het hoofdzakelijke doel van de praktijk-

proeven is om te toetsen of de maatregelen proportioneel zijn en bijdragen 

aan het voorkomen van maatschappelijke onrust (een van de twee doe-

len voor een mogelijk nieuwe voorzorgbeleid). Bij de praktijkproeven wa-

ren aanwezig de ministeries van EZK, I&W en BZK., net als netbeheerders, 

gemeenten, GGD, RIVM, Witteveen & Bos en enkele andere stakeholders.

De komende periode zal voornamelijk in het teken staan van het uiteindelij-

ke advies van het ministerie van EZK en BZK en de daaropvolgende politieke 

besluitvorming. Of er ook daadwerkelijk voor een nieuwe leidraad wordt ge-

kozen en hoe die eruit  komt te zien, zal uiteindelijk een politiek besluit zijn. 

De betrokken ministeries zullen het advies aan de Tweede Kamer aanbieden, 

en er zal mogelijke eind 2022 nog over dit voorstel worden gedebatteerd en 

gestemd. Vervolgens volgt er in 2023 op z’n vroegst de implementatiefase 

van de wet en is ook hier nog bijstelling nodig bij de uitvoering.

HOOG
SPANNINGS

LIJNEN 
BRANDEVOORT

Bron: www.helmond.nl
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in de startblokken

Dickens
Night 2022

We zijn er nog niet klaar voor, maar al zeker op de goede weg. Langzaam beginnen de ideeën zich te 
vormen en krijgt de Dickensmarkt zoals altijd haar invulling. Typetjes, gezelschappen en koren hebben we 

kunnen benaderen en zij hebben toegezegd te komen en dit vinden wij uiteraard heel fijn. We mogen oude 
bekenden verwelkomen alsmede nieuwe koren, typetjes en amusement. Helaas is een van de grootste 

publiekstrekkers (het Pabo-koor) er niet, maar dat mag de pret niet drukken, het wordt gewoon een keertje 
anders. We hebben gelukkig voldoende alternatieven.

8
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Samen streven we weer naar een sfeervolle in-

vulling. Ook de deelnemers (de marktkraam-

houders) beginnen langzaam binnen te stro-

men en er zit weer veel diversiteit tussen. Ook 

hier zowel kramen die er vaker in het verleden 

hebben gestaan, als nieuwe deelnemende 

kramen die we mogen verwelkomen. Onze vi-

sie voor dit jaar is weer terug naar de basis te 

gaan, een gezellige, sfeervolle en niet te grote 

markt. Doordat op De Plaetse plantsoenen zijn 

geplaatst, zijn we ook genoodzaakt om minder 

kramen te plaatsen maar eigenlijk is dit hele-

maal niet zo erg en past dit prima in onze visie. 

We hopen dat jullie het dit jaar wederom als een 

sfeervol en leuk evenement gaan ervaren. Het is 

in ieder geval fotogeniek, getuige de vele foto’s 

die wij elke keer krijgen toegezonden. Schroom 

ook dit keer niet om je camera mee te nemen en 

de plaatjes door te sturen naar ons. We geven ze 

een leuk plekje op onze website. Tot op heden 

hebben we helaas nog geen extra ruimte kun-

nen vinden om onze spulletjes in op te slaan. 

Dat is vervelend, want we hebben niet veel 

tijd meer en het zou zonde zijn als we vanwe-

ge ruimtegebrek allerlei mooie spullen moeten 

wegdoen. Ik hoop dat als iemand dit leest en 

weet heeft van een leuke opslagruimte die wij 

mogen gebruiken, dat diegene contact met ons 

opneemt. 

Daarnaast zoeken we nog steeds mensen die 

onze organisatie willen komen versterken. Er 

zijn inmiddels al 2 nieuwe leden die we hebben 

mogen verwelkomen en dat is keifijn. Mary en 

Harm, jullie zijn Dickens-toppers! Er zijn echter 

nog een aantal commissies die we graag meer 

aandacht willen geven en waarvoor we dus nog 

mensen zoeken. Wil je graag meedoen in de or-

ganisatie van dit geweldige evenement, neem 

dan contact op met voorzitter@dickensnight.nl.  

Groetjes en tot 18 december,

Jeroen de Kort

Voorzitter Stichting Dickensnight Brandevoort

www.dickensnight.nl
9
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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
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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.

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

DÉ ACCU
SPECIALIST 
VAN ZUID-
OOST 
BRABANT!

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  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

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

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

OPVALLEN IN 
HET DONKER
Bee-Safe 
visibility
Kwaliteit en 
veiligheid
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PENSIOENTIPS VOOR 
DE ONDERNEMER
Met pensioen gaan is een echte mijlpaal in je leven. Als je met pensioen gaat, 

krijg je vanuit de overheid een basisinkomen (AOW). Als ondernemer ben je 

zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een aanvulling op de AOW. 

Opbouwen

Wil je zekerheid over je inkomen na je pensioen en dus niet afhankelijk zijn van 

de (eventuele) waarde van je onderneming, dan ga je dus zelf aan de slag. Om 

zelf je pensioen op te bouwen, heb je grofweg 3 opties:

• Lijfrente

Voorheen waren dit vooral verzekeringen, nu gebruiken we steeds vaker een 

beleggingsrekening. Deze hebben veel minder kosten en vaak een beter ren-

dement. Het vermogen in de lijfrente is vrijgesteld in Box III. Deze keert uit 

als je AOW krijgt of als je (eerder) met pensioen gaat. Een lijfrentepolis kun je 

ook afsluiten als inkomen voor een ander, bijvoorbeeld voor je partner na jouw 

overlijden. Ook bij arbeidsongeschiktheid kun je de lijfrente laten uitkeren. De 

stortingen voor de lijfrente zijn fiscaal aantrekkelijk.

• Vermogensopbouw

Als je op tijd start met vermogensopbouw is je maandelijkse inleg beperkt. 

Daarnaast kun je wat meer risico lopen, omdat je een slecht beleggingsjaar 

nog goed kunt maken. Met vermogensbeheer zorg je meteen voor een goede 

spreiding. Opbouwen van vermogen is ook zeer goed mogelijk met de aankoop 

van onroerend goed. Zoals een appartement voor de verhuur of een vakantie-

woning.

• Aflossen op je hypotheek

Deze derde mogelijkheid ligt in het verlengde van de tweede optie. Zodra je 

aflost op je hypotheek, creëer je meer overwaarde op je woning. De woning-

markt is de afgelopen jaren vooral in waarde toegenomen. Het aflossen van 

je hypotheek kan direct leiden tot lagere woonlasten en financiële ruimte. Als 

je op je pensioendatum geen hypotheeklasten meer hebt, heb je ook minder 

inkomen nodig.

Heb jij al een plan?

In een financieel plan bepaal je je wensen, doelen en dromen voor nu en de 

toekomst en stemt je financiën hier dan ook op af. Bekijk een aantal keer in je 

leven of je nog op koers ligt. Vooral als er veranderingen zijn in je inkomsten of 

levenssituatie, is het verstandig om te kijken wat voor invloed dit heeft op je 

pensioen. Je kunt dan vaak nog gemakkelijk bijsturen.

Herselsestraat 16, Brandevoort - Helmond
06-50524702 | hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl

Enkele groepen van OBS Brandevoort zijn dit schooljaar gestart met 

Rots- en watertraining. Deze psychofysieke training is gebaseerd op 

de principes van het Rots- en waterprogramma, bedacht en ontwikkeld 

door Freerk Ykema. Het gaat om bewustwording van het eigen lijf en de 

mogelijkheden daarvan. De training is bewust ingepland in de eerste 

weken van het schooljaar, zodat de kinderen zichzelf en elkaar beter le-

ren kennen. Zo wordt gewerkt aan groepsvorming.  

Door: Marion Simons (teamleider OBS Brandevoort)

Rots staat voor ‘stevig staan’. Dit houdt in: opkomen voor jezelf, je inner-

lijke kracht ontdekken en doorzetten. De kinderen leren letterlijk hoe ze 

stevig moeten staan. Eerst je voeten in een pizzapunt zetten, kloppen op 

de benen, op de buik en dan uitademen. De buik is het krachtcentrum. 

Het stevig staan zorgt voor rust en kracht in je hoofd. Deze houding komt 

regelmatig terug tijdens de lessen. Water staat voor contact maken, sa-

menwerken en samen spelen. 

Door middel van spelletjes en oefeningen, waarbij de termen ‘rots’ en 

‘water’ vaak gebruikt worden, worden kinderen zich bewust van gevoe-

lens en emoties in hun eigen lijf. Tijdens elke les komt een bepaald the-

ma aan bod waar de spelletjes en oefeningen op gebaseerd zijn. Zo zijn 

de groepen 6 bezig geweest met samenwerkingsactiviteiten en het spel 

‘Chinees boksen’. Dit is een spel waarbij kinderen stevig moeten staan 

en moeten proberen om de ander uit balans te krijgen door te tikken. 

Ze moeten daarbij aanvallen en verdedigen. Degene die uit balans raakt, 

verliest. De kinderen leren bij het spel om goed te aarden. 

Ook hebben de groepen 6 een samenwerkingsspel gespeeld. Een groepje 

van zes kinderen staat op een bank. Ze hebben de opdracht gekregen 

om op volgrode te gaan staan van klein naar groot. Zonder de grond te 

raken moeten ze zich verplaatsen over de bank. De kinderen moeten echt 

samenwerken en komen tot de conclusie dat ze elkaar nodig hebben. 

Ook ontdekken kinderen of ze een ‘rots’- of ‘water’-houding hebben. Pas 

ik me aan? Of ben ik de rots en bepaal ik wat we moeten doen? De vol-

gende keer gaan ze aan de slag met het thema ‘houding’. Ze leren dan 

focussen en negeren. 

Rots- en 
watertraining
op OBS 
Brandevoort 

F | OBS Brandevoort
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Onze hoogheden, die al gevraagd waren voor het 

vorige seizoen, staan ook al te popelen om zich 

te laten uitroepen tot Prins Carnaval '22-'23 en 

zijn adjudant. Zeker na 2 jaar waarin corona het 

carnaval heeft beïnvloed en gedomineerd. Im-

mers, wat is carnaval zonder optochten in Mier-

lo-Hout en de stad?

Het lijkt al mensenheugenis geleden toen we 

in 2020 het seizoen afsloten. We vertrouwen er 

dan ook op dat er dit jaar een carnaval als van-

ouds zal worden gevierd. Het coronavirus komt 

nog steeds opzetten en wij steken een kaars aan 

dat dit jaar het traditionele feest kan losbarsten. 

Natuurlijk denken we ook aan diegene die ziek 

zijn geworden of erger, zijn overleden. Wij zullen 

hen niet vergeten met het carnavalsfeest. Dit 

jaar zullen we dan ook goed kijken welke inwoner 

van Brandevoort niet kan carnavallen met het 

uitreiken van de Gulden Snor. Ons symbool om 

iemand een hart onder de riem te steken, die dit 

het hardst verdient maar niet kan carnavallen. 

Carnaval 2023 zal dan ook als vanouds gevierd 

worden in onze hoftempel 't Brandpunt. En dat 

gaat al beginnen op 19-11 aanstaande met de 

bekendmaking en vervolgens een week later, op 

27-11 een fantastische receptie. Dit alles onder de 

nodige muzikale begeleiding van een fantasti-

sche kapel en andere muzikale optredens. Want 

dit jaar hebben we toch een bijzonder jaar, de 11e 

prins der Brandeliers zal in de voetsporen treden 

van de anderen. Dus kom in ieder geval naar een 

van deze 2 dagen, of alle twee als je met ons 

carnaval wilt vieren en hossen in ‘t Brandpunt. 

Houd hiervoor ook de hints in de gaten welke 

wij verspreiden op onder meer Facebook, onze 

website en Weekkrant De Loop. 

Met onze laatste hoogheden, Prinses Jacqueline 

1 en haar adjudant Patty, beleefden we tijdens 

het laatste carnaval in 2020 fantastische dagen. 

In weer en wind, samen met alle Brandeliers en 

honderden Brandevoortse feestneuzen zette 

het duo de hoftempel op z’n kop en maakten 

zij de straten ‘onveilig’. Na rijp beraad heeft het 

bestuur van CS de Brandeliers alvast de spreek-

woordelijke kogel door de kerk gejaagd. Er zal 

een feestelijk carnaval zijn in Brandevoort en we 

Carnaval 2023 komt eraan
in Brandevoort!

Gôdewirmee?
Wat een mooi Helmonds thema, ‘Gôdewirmee’. Ja natuurlijk gaan we carnavallen in 

het seizoen ‘22-’23, want iedereen heeft het ontzettend gemist. Bij het bedenken van 
het motto voor carnaval 2023 hebben de Keiebijters weer een mooi thema voor de 

stad gekozen. En ja, wij gaan mee omdat we het zo gemist hebben.
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gaan opnieuw verbinden, samen met de nieu-

we Prins en zijn Adjudant.  Ook komend jaar, 14 

en 15 januari 2023, zal in 't Brandpunt de zwets 

worden gehouden. Twee geweldige dagen met 

top-tonpraoters die ervoor zorgen dat we opge-

warmd worden voor het komende carnaval. De 

kaartjes voor de zwets zijn vanaf donderdag 10 

november te koop via ‘t Brandpunt. Daarna is 

het nog een kleine maand om op 17 februari los 

te gaan met carnaval en ons traditioneel druk-

bezocht scholenbezoek. Het volledige program-

ma zal na bekendmaking via de socials, onze 

website en andere media met iedereen worden 

gedeeld.  CS de Brandeliers weet één ding ze-

ker: het laatste carnaval is nooit het laatste car-

naval! In Brandevoort is altijd plaats voor een 

nieuwe activiteit. Het brengt ons zo veel plezier 

en saamhorigheid in de wijk en daarbuiten.  De 

Brandeliers broeden op een aantal nieuwe idee-

en voor Brandevoort die ons carnaval gaan kleu-

ren. Wij nodigen iedereen die graag carnaval viert 

dan ook graag uit aan te sluiten bij ons carnaval 

en tot dan!

Alaaf! 

Bestuur CS 

de Brandeliers

Geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met onze secretaris 

Wendy Smits, 06 – 37 40 34 72, of scan 

de QR-code en laat je gegevens achter. 

N.B. een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) is vereist.

De Brandeliers zoeken een trainster 

voor de dansgarde!

• Ben jij die leuke ervaren trainster en nog

 op zoek naar een leuke dansgarde 

 binnen een carnavalsvereniging?

• Vind jij het leuk om met onze 

 enthousiaste meiden aan de slag te gaan

 hun nieuwe dans verder af te maken of

 nóg beter te maken?

• Kun jij het nuttige met het gezellige

 combineren zodat onze meiden 

 vooruitkomen met hun dans(vaardig-

 heden) maar het ook leuk en fijn is?

• Wil jij je er met de groep en de vereniging

 voor inzetten om de dansgarde weer 

 groter te maken? 

• Zoek dan niet verder, want dan zoeken

 wij elkaar! Wij zoeken een nieuwe 

 trainster om samen met onze vaste  

 begeleidster Yvonne, de dansgarde te

 begeleiden. Jij zorgt, met inbreng van de

 dansgarde zelf, voor de dans en het 

 aanleren hiervan. Yvonne zorgt voor 

 de zaken eromheen.

De Brandeliers zoeken enthousiaste 

versterking voor de Commissies 

Binnengebeuren en PR!

• Vind jij het leuk om, op basis van de

 jaaragenda van de Brandeliers, 

 mee activiteiten te organiseren?

• Ben je goed in het maken van 

 creatieve aansprekende teksten?

• Ken jij de weg binnen de social media

 (websitebeheer/Wordpress)?

• Herken jij jezelf hierin? Dan ben jij 

 misschien wel de versterking die we 

 zoeken voor de gezellige Commissie 

 Binnengebeuren of PR! Meld je aan of

 vraag meer informatie bij Désirée Rijpert

 de Ruijter, via binnengebeuren@

 brandeliers.nl of Jacqueline Le Doux, 

 via pr@brandeliers.nl.

Wizzel heeft dit jaar een familievoorstelling: 

‘De zus van Sinterklaas’, een voorstelling vol 

verrassingen, spanning en met veel humor. 

Ook het volwassenenpubliek zal zich kostelijk 

vermaken. 

Op zaterdag 3 december speelt de Deurnese 

theatergroep Wizzel - voor het eerst - in Bran-

devoort, bij ‘t Brandpunt. Al jaren trekt Wizzel 

volle zalen in Deurne, Liessel en Well. Nu ko-

men ze met een Sinterklaas-toneelstuk over 

een onbekend figuur bij het Sint Nicolaasfeest.    

Want Sinterklaas en zijn pieten zijn natuurlijk 

bekend, maar de zus van de Sint – Klazien 

heet ze – is dat niet. Terwijl ze altijd alles re-

gelt! Daarom wil ze wel eens voor één dagje zélf 

Sinterklaas zijn. Dat vindt de Sint goed. Maar 

dan zijn er boeven die heel gemene plannetjes 

hebben… En de politie wil niet meewerken! 

Zou het goed aflopen?

Behalve Sint en zijn zus Klazien zijn er veel 

pieten: de hoofdpijnpiet, luisterpiet, paniekpiet 

en de roddelperspiet. Naast de politiemannen 

Beck en Frost zijn er boekhouder Ursula en 

rapper Moos en dan ook nog een eigenaardig 

zweverig kruidenvrouwtje. Deze laatste zal het 

verhaal een heel andere draai geven…

Zaterdag 3 december 2022, 15:00 uur, Wijkhuis 

’t Brandpunt. Voorverkoop en meer informatie 

via www.theatergroepwizzel.nl.

De zus van 
Sinterklaas in
’t Brandpunt 
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Kerst
kriebels 

Tekst en foto’s: Anton van Stekelenborg

Het is inmiddels oktober en ik ben toch wel erg 

benieuwd wat de tuincentra deze kerst te bie-

den hebben. Op 1 oktober stond ik dan ook al 

in de startblokken met mijn gespaarde euro’s, 

want zodra de deur geopend werden bij mijn 

favoriete tuincentrum, ben ik de eerste die daar 

naar binnen stapte. Mijn naam is Anton en ja, ik 

geef toe, ik heb een kerstkronkel in mijn hoofd. Ik 

weet niet wat het is, maar ik begin in september 

al plannen te maken voor kerst. Mijn huis is dan 

ook vanaf 1 december helemaal ingericht voor 

de kerstdagen die gaan komen. Elk jaar creëer 

ik steeds een nieuw kerstdorp in een ander the-

ma. Na ‘Lord of the rings’, ‘The Hobbit’ en ‘The 

Grinch’ is het thema dit jaar ‘Santa’s bakery’. 

Ik klei zelf alle attributen die daarbij horen. De 

broden, de taarten, de meelzakken… alles. Op 

andere plekken in mijn huis zie je de wereld van 

‘Alice in wonderland’, ‘De Efteling’, het elfendorp 

en het rariteitenkabinet.  

Dickens

Wat is er mooier dan als kerstliefhebber in Bran-

devoort te wonen? Hoewel corona en een heel 

dik pak sneeuw een paar keer roet in het eten 

hebben gegooid van dit mooie evenement, is 

het dit jaar weer in volle glorie te bewonderen op 

18 december. En dat gewoon bij mij om de hoek. 

Zelf kan ik pas wat later dit sfeervol evenement 

bezoeken, omdat ik naast kerst in huis, ook op 

pad ga om op andere locaties mijn kerstkriebels 

over te brengen. Dat doe ik al enkele jaren in 

onze kerstshows. Dit jaar hebben we als thema 

‘De suikerbuikjes’. Een middagshow in de stijl 

van high tea met veel lekkers, entertainment 

en live zang, variërend van The Cats tot aan de 

kerstklassiekers als ‘Silent Night’ en ‘Jingle Bells’.  

Eindelijk mogen we weer. We hebben de show 

al twee keer moeten annuleren in verband met 

de coronamaatregelen, maar dit jaar lijkt het dan 

eindelijk weer te mogen plaatsvinden.

 

Dit is kerst

Vorig jaar nam ik met enkele Helmondse arties-

ten voor Dit is Helmond-tv de kerstspecial ‘Dit is 

Kerst’ op. Opgenomen op de sfeervolle kerstaf-

deling van een tuincentrum in Helmond. Deze is 

nog steeds te zien via YouTube. In deze special 

zing ik kerstklassiekers als ‘It’s beginning to look 

Een zwoele zomeravond in september. Op het witte 
zandstrand ergens aan de Spaanse kust, denderen de 
golven ritmisch op het zand. Met een cocktail in mijn 
hand en de zon op mijn huid, tuur ik over de zee met 
maar een gedachte. Kerst!

Anton maakt al zijn 
decoraties voor het kerstdorp zelf.
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0492 538 204
www.wimmulkens.nl
info@wimmulkens.nl
Pastoor Elsenstraat 28,
Helmond

Popkoor Brand 
New Voices meets 

The Salty Dogs

Het is zover! 

Op 12 november aanstaande is het zover! 

Dan is er weer een muzikale ontmoeting 

tussen twee gezellige koren in t ‘Brand-

Punt in Brandevoort. Popkoor Brand New 

Voices ontmoet The Salty Dogs. Dit be-

looft een bijzondere avond vol meezingers 

en luisterplezier!

The Salty Dogs is een Shanty koor. Zij 

verzorgden al vele optredens op festivals, 

havendagen en andere gelegenheden. 

Ze hebben een internationaal repertoi-

re, bestaande uit originele shanty’s en 

zeker ook hele fijne meezingers. Op een 

aanstekelijke manier wordt het publiek 

meegenomen in de muzikaliteit van de 

supergezellige zangroep, begeleid door 

een 8-mans-combo. Popkoor Brand New 

Voices gaan deze avond voor een heel an-

der geluid zorgen. Zij vullen de zaal met 

mooie gevoelige ballads en swingende 

popnummers uit verschillende decen-

nia. Herkenbare liedjes die herinneringen 

oproepen en een glimlach op het gezicht 

toveren. Deze zanggroep heeft plezier in 

het zingen hoog in het vaandel staan en 

de leden doen hun best om dit aan hun 

publiek over te brengen, zodat ook zij een 

leuke avond hebben.  Nieuwsgierig gewor-

den en zin in een gezellige avond? Laat je 

dan onder het genot van een drankje mee-

voeren op de muzikale golven van deze 

twee zangroepen en kom kijken en luiste-

ren of zing misschien ook een beetje mee. 

Iedereen is van harte welkom. De avond 

begint om 19.30 uur in ‘t Brandpunt en de 

toegang is gratis.

a lot like Christmas’ en het alom bekende ‘Whi-

te Christmas’. Dus, of ik nu mag zingen, spelen, 

knutselen of een kerstmarkt mag bezoeken, als 

het kerst is ben ik helemaal in mijn element. Ja-

nuari is dan ook vooral de afkickmaand voor me, 

waarin ik al begin te tellen, hoeveel dagen het 

nog zijn tot aan kerst.

Jeugd

Ik ben even te rade gegaan bij mijn moeder, om 

te horen of kerst bij mij op jonge leeftijd ook al 

zoveel impact had. Ze vertelde me, dat ik het 

liefst het sinterklaasfeest wilde afschaffen en 

dat we de surprises met kerst zouden doen. 

Destijds werd dat nog ‘te Amerikaans’ gevon-

den en ik had een jonger broertje en zusje die 

nog altijd zaten te wachten op de komst van de 

goedheiligman en zijn pieten, dus dat ging niet 

gebeuren. 

Dag Sinterklaasje was voor mij destijds dan ook 

al het meest favoriete Sinterklaasliedje. En dan 

begon het. Mijn favoriete kerstfilms kwamen 

weer op tv, waarvan ’The wizard of Oz’ en na-

tuurlijk ‘Sissi’ en ‘The sound of music’ op de 

beperkte aantal tv-zenders die we toen nog 

hadden, weer te zien waren. Ik ben geboren eind 

jaren 60, dus dan begrijp je misschien dat die 

films destijds grote impact hadden op deze klei-

ne man. Tegenwoordig is het aanbod natuurlijk 

veel groter en begint Sky Radio eind november 

al met draaien van kerstmuziek, maar destijds 

moest je echt wachten tot na sinterklaas voor-

dat er maar iets van kerst verscheen op tv. Dat 

maakte het misschien zo magisch? Tsja… en dan 

heb ik het nog geeneens gehad over de kerst-

boom. Ik red het niet met ééntje, dus we hebben 

er twee. Één Disneyboom en één met de klas-

sieke kerstdecoraties. 

Als kind al, was ik degene die thuis de boom 

mocht versieren. Later begreep men ook wel 

waarom. Ik haalde later in mijn leven, mijn diplo-

ma als interieurstylist. Misschien toch eens op 

een kerstafdeling gaan werken? Nu als filmma-

ker (Bloedwijn & gele rozen) is het natuurlijk mijn 

droom om een kerstfilm te maken. Brandevoort 

is daar enorm geschikt voor. Ik zal toch eens met 

de gemeente gaan praten. Maar, waar haal ik zou 

gauw die elven vandaan? En heeft de kerstman 

wel tijd om hieraan mee te werken? 

Oproep

Nu ik begin oktober zo door de diverse tuincen-

tra loop, zie ik dat ik toch niet de enige ben die 

al kerstspullen aan het verzamelen is. Wat zou ik 

het leuk vinden om met mensen te praten, die 

net als ik helemaal enthousiast worden van kerst. 

Daarom wil ik bij dezen een oproep doen aan alle 

Brandevoorters, die net als ik een ‘kerstkronkel’ 

hebben of misschien gewoon last van de kerst-

kriebels. Stuur mij een berichtje via redactie@

onsbrandevoort.com als ik met jou over je kerst-

kriebels mag komen praten en onze Helmon-

ders in dit mooie magazine alvast wat prachtige 

kerstinspiraties mag laten zien. Dat mogen ook 

creaties zijn van vorig jaar natuurlijk. Dus, wil jij je 

kerstgevoel met ons delen? Mail ons!
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OP JE 
PLAETS 
EEN JAAR 
VERDER

16

Bloemboetiek

Nicole
Het juiste adres voor 
een cadeautje voor uzelf, 
óf voor anderen!

MIERLOSEWEG 264, HELMOND  |  0492 - 54 49 10  |  BLOEMBOETIEKNICOLE.NL
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• Zaterdag 12 november, 19:30 - 22:00 u: 

 Brand New Voices en Salty Dogs

 (optreden van 2 koren).

• Zaterdag 19 november, 20:00 - 01:00 u:

 Leutfestijn van de Brandeliers 

 (prins bekendmaking).

• Zondag 11 december, 14:30 - 16:00 u: Houts

 Gemengd koor en Rimboband (optreden).

• Zondag 18 december: Dickensnight.

Houd onze Facebookpagina en website (www.

brandpunt.info) in de gaten voor de laatste ont-

wikkelingen rondom activiteiten en evenemen-

ten in het wijkhuis.

Wil je een activiteit organiseren of heb je leuke 

ideeën? Meld je dan bij onze beheerder Jan 

Damen, via beheerder@brandpunt.info of tele-

foonnummer 0492-432013 of 06-28589947.

Hopelijk tot snel in ‘t BrandPunt

ACTIVITEITEN
WIJKHUIS 
’T BRANDPUNT

In het magazine van december 2021 (online te-

rug te lezen via www.onsmierlohout.nl/edities) 

hebben we al uitgebreid verslag gedaan van de 

beweegredenen voor Angélique Kuijs en Eric 

Rooijakkers om deze belangrijke en interessan-

te activiteit te starten. Naast Angélique en Eric 

is Yvonne van den Heuvel, kindercoach, 2 dagen 

per week aanwezig en Liesbeth Wittenberg uit 

de ouderenzorg komt. Yvonne heeft ervaring met 

pubers en heeft al meer bijeenkomsten georga-

niseerd in samenwerking met praktijk Van Zon, 

eveneens gevestigd in Brandevoort. 

Tekst en foto: Holke Flapper

Op je Plaets is een plek waar dagbesteding voor 

jongvolwassenen met een verstandelijke beperking 

samenkomt met ontmoetingen met wijkbewoners. 

Vlak na de opening kwam corona, hetgeen natuur-

lijk behoorlijk belastend was. Toch heeft men kans 

gezien deze moeilijke periode door te komen en 

wordt nu hard gewerkt aan de verdere uitbouw van 

de activiteiten.  Zo kun je bij Op je Plaets de ruim-

te afhuren voor een feest. Ze hebben er al enkele 

mogen verzorgen dit jaar. Nu staat voor komende 

zaterdag een babyshower gepland. De wijk Bran-

devoort wordt wel eens de wijk van de valse belof-

ten genoemd. Het is een mooie wijk met hele fraaie 

architectuur die verwachtingen wekt, maar die heel 

vaak niet waargemaakt worden. Regelmatig wordt 

de vraag gesteld: Waar is de ziel van de wijk? De 

hardware is wel aanwezig, maar Eric wil graag met 

zijn partners het ontbrekende deel brengen.

Op je Plaets is gevestigd in het centrum van de 

wijk in de Veste en kan op die manier een prima 

mogelijkheid bieden aan passanten en bezoekers 

elkaar te ontmoeten en in het bijzonder hier kennis 

te maken met Carel en Quincy. Zij zijn regelmatig 

actief in de bediening. Binnenkort komen hier twee 

stagiaires bij. Carel heeft het syndroom van Down, 

Quincy autisme. Zij kunnen zich in de bediening 

goed redden. Het bezoekende publiek reageert 

heel positief en voelen een soort verbondenheid. 

Iedere vrijdag bakt Quincy een cake en daar komen 

mensen op af. Mensen met een beperking zijn 

mensen met een gave. Zij zien wat wij letterlijk over 

het hoofd zien.  Dat is de boodschap die wordt 

uitgedragen en de ervaring die men hiermee kan 

opdoen. In het afgelopen jaar is de horeca goed ge-

groeid en idem de dagbesteding en worden nieuwe 

initiatieven in het leven geroepen:

• Inspiratiecafé met diverse workshops. Binnenkort 

de workshop ‘Help ik heb een puber’.

• ‘Onder de Lampekap’ is een open podium voor 

wijkbewoners die iets te vertellen hebben. Iedere 

vrijdagmiddag mag je je verhaal komen vertellen. 

Ook Op je Plaets doet aan werving van belangstel-

lenden.

• Op je Plaets is actief op sociale media: Facebook, 

Instagram en Twitter. 

• Op de website www.opjeplaets.nl staat een film-

pje van Helden van Helmond, waar in het kort de 

kern van het verhaal wordt verteld.

• Meerdere workshops zullen worden georgani-

seerd, nadere info op de website.

• Er wordt ook met scholen samengewerkt. Vooral 

een praktijk voor logopedie.

Aanvullende informatie is te vinden op de website 

en in de compacte flyer die in het pand beschik-

baar is. Op je Plaets is op alle dagen geopend, 

behalve op zondag en maandag. U bent van harte 

welkom. Alle reden om dit prachtige initiatief met 

een bloemetje, beschikbaar gesteld door Bloem-

boetiek Nicole, te belonen. We wensen Carel, Quin-

cy, Yvonne, Eric en Angélique veel succes.

Tekst en foto: Holke Flapper

i n f o @ a d c o m m u n i c a t i e . n l
 w w w . a d c o m m u n i c a t i e . n

• Reclame campagnes
• Advertentie ontwerp, 
 opmaak en plaatsing
• Verspreiding
• Drukwerk/outdoor

UW COMMUNICATIE-
PARTNER VOOR:



18

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

ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - DOMOTICA

Van Gend Elektro uit Gemert is een 
jong en energiek bedrijf dat alle mo-
derne ontwikkelingen op het gebied 
van elektrotechniek op de voet volgt. 

Van woning tot bedrijfspand, van 
complete installatie bij nieuwbouw 
(incl. groepenkast) tot renovatie of 
storingshulp, van traditionele elektra 
tot zonnepanelen, inductiekookplaat, 
datanetwerk, laadpaal en domotica.

W W W.VANGENDELEKTRO.NL

Met een vast team van vakmensen zorgen wij dat al uw 
elektrotechnische installaties veilig en goed functioneren.

06 3826 1527    INFO@VANGENDELEKTRO.NL
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Ga jij elektrisch rijden en 
     heb je een laadpaal nodig?

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs! 
Bel ons voor een gratis offerte!
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Ga jij elektrisch rijden en 
     heb je een laadpaal nodig?

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs! 
Bel ons voor een gratis offerte!
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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,-

binnenkort:

ma 31 okt 20:30 u  

celeste
EXCLUSIEVE NL SHOW  
vr 11 nov 20:00 u  

touch of toto
A TRIBUTE TO TOTO
vr 18 nov 20:45 u  

laïs
vr 25 nov 20:30 u  

fm
EXCLUSIEVE NL SHOW  
za 03 dec 21:00 u  

the obscure
PLAYS MUSIC OF THE CURE 
vr 09 dec 19:30 u  

nile
za 10 dec 21:00 u  

new cool collective
do 12 jan 20:30 u  

sem jansen
WHO THE F*CK IS BRITT?
zo 15 jan 15:30 u  

iconic albums
MOONTAN BY GOLDEN EARRING

podium

UN BEAU MATIN
Een persoonlijk en liefdevol Frans drama

MRS HARRIS GOES TO PARIS 
Over een huishoudster en een couture-jurk

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Expo

wat er gebeurt 
wanneer er 
niets gebeurt. 

Tot en met 27 november is 
de tentoonstelling ‘Wat er 
gebeurt wanneer er niets 
gebeurt’ te bewonderen.

De expositie gaat over 
de aandacht voor het ge-
wone, dat ons dagelijks 
omringt. Vaak merken we 
het niet eens meer op. De 
coronapandemie heeft ons 
gedwongen te verblijven in 
de beslotenheid van onze 
eigen omgeving. De bele-
ving moest gezocht worden 
in het huiselijke domein. De 
deelnemende kunstenaars 
leggen in hun werk allemaal 
op eigen wijze een link met 
dit actuele thema. De expo 
is dagelijks te bezoeken tus-
sen 13.00 uur en 17.00 uur. 

Al sinds 2009 wordt jaarlijks in onze wijk de Brandevoorter 

van het Jaar verkozen. Vanwege de coronapandemie was het 

helaas niet mogelijk om de verkiezing in zowel 2020 als 2021 

door te laten gaan. We hopen begin 2023 toch zeker een nieuwe 

Brandevoorter van het Jaar bekend te kunnen maken tijdens de 

nieuwjaarsreceptie in ´t BrandPunt.  In de vorige editie van Ons 

Brandvoort magazine was er een apart artikel te vinden over de 

verkiezing en hoe je jouw nominatie kan indienen. Wie wil je in 

het zonnetje zetten? Mail naar: secretaris@brandpunt.info

BRANDEVOORTER 
VAN HET JAAR 
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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
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
Helmondse Muziek Corps | www.helmondsmuziekcorps.nl
info@helmondsmuziekcorps.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

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

ACHTERHUIS
ACHTERWEG
APRIL
AUDIO
BIJBOEKEN
CATEREN
COMIC
DOPEN
GARANT
GEWICHT
GUPPY
IDEAAL
INDRINGEND
INGAAN

KLEURENDIA
KOEKJE
MAGNAAT
PAPAVER
PEZIG
PUBER
ROLSTOEL
ROSSIG
SLEEPTOUW
STAPELEN
STOMMITEIT
STUWER
TELKENS
UITVOERIG

S C L E O T S L O R E W U T S
I A S M D N E G N I R D N I T
U T K L E U R E N D I A E N O
H E J K E O K I L I R P A A M
R R L S S E L Y T A A N G A M
E E E S O C P A G P E Z I G I
T N I B O P S T A P E L E N T
H G IJ M U I T V O E R I G I E
C B I G J P E D A U D I O E I
A C H T E R W E G E W I C H T

DOE MEE 
EN WIN!

Puzzel mee en win een overheerlijke 
Brabantse kaneelboek van Bakkerij 
het Bakkertje. Stuur de uitkomst 
samen met je naam en adres en 
vermelding van Ons Brandevoort 
Magazine naar actie@deloop.eu

Winnaar puzzel sept.: Pim van der Bolt

IN
ZA
ME
LING

OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN

WWW.
KLUPPELS.NL

Elke zaterdag 
van 09.00 - 13.00 uur
Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout

DOE OOK 
MAANDELIJKS 
GRATIS MEE 
MET ONZE
LOTERIJ!
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

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

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

VERKOCHT

*onze makelaar licht dit graag bij je thuis toe.

LAAT JE DOOR ONS 

ADVISEREN!

JOUW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS 

WONEN TEAM. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de  

BESTE kopers en verkopers voor je  

in het vizier!  

Overweeg je je woning te verkopen? 

Neem eens contact met ons op voor 

een vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*

VERHUISPLANNEN? 
JE BENT BIJNA THUIS.
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