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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
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Voor u ligt alweer het negende nummer van Ons Brandevoort 

Magazine van 2022. We gaan richting de feestdagen. Sin-

terklaas is in het land! Uiteraard is het magazine wederom 

gevuld met nieuws uit en over Brandevoort. De volgende én 

laatste editie van 2022 van Ons Brandevoort Magazine zal 

verschijnen in december. 

In deze editie

Onlangs vond Brandevoort aan de Kook weer plaats, Mathijs 

Frencken maakte een mooi verslag van dit culinaire en gezellige 

gebeuren. Holke reikte het Bijzonder Bloemetje uit aan de familie 

Waldt van Smile per Mile en Debby praatte met de Brandeliers 

over het carnavalsseizoen. Daarnaast bezocht Floortje de 

biologische weekmarkt en sprak daar met enkele standhouders. 

Ten slotte ging Anton op de koffie bij rolschaatsvereniging 

Olympia en vertelt Ingrid Hankins over de voetbalschool van 

SV Brandevoort. Dit en nog veel meer leest u in dit magazine.

IN 
DEZE 
UITGAVE.

BIJZONDER 
BLOEMETJE VOOR 
WESLEY WALDT
Elke maand reiken wij een Bijzonder 
Bloemetje uit, aangeboden door 
Bloemboetiek Nicole. Dit keer zetten 
we Smile per Mile in het zonnetje.

8.
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Culinair genieten

Plan voor opvang
500 asielzoekers

Elke week 
duurzaam!

Het is weer achter de rug, helaas. 
Het was weer een prachtige 
avond. We hebben zaterdag 5 
november de 5e editie gehad 
van Brandevoort aan de Kook. 
Het meest gezellige, culinaire 
evenement in Brandevoort.

Verkenning naar Gulbergen 
voor opvang vluchtelingen. 
Er is een nationale crisis in 
de asielopvangen er is te 
weinig plek voor de opvang.

Iedere vrijdagmiddag is-ie er: 
de Duurzame Weekmarkt in 
Brandevoort. Je vindt er alle 
bewuste boodschappen van 

ondernemers met hart voor de 
mensen en dus ook de kwaliteit 

die er wordt geleverd.

4.

11.

15.
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CULINAIR 
GENIETEN TIJDENS 

BRANDEVOORT 
AAN DE KOOK

Het is weer achter de rug, helaas. Het was weer een prachtige avond. We hebben zaterdag 
5 november de 5e editie gehad van Brandevoort aan de Kook. Het meest gezellige, culinaire 

evenement in Brandevoort.  We hadden dit jaar 55 koppels die stonden te popelen om te starten, 
weer meer als de voorgaande jaren. Een leuke club mensen, die waarschijnlijk allemaal iets of wat 
spanning hebben gehad. Gezonde spanning welteverstaan; valt het gerechtje wel in de smaak, bij 

wie schuif ik aan en is de sfeer goed? 

Wij, Bram, Kevin en ik (Mathijs) doen ook elk jaar 

mee. Gewoon omdat we het zelf veel te leuk vin-

den. Dit jaar hadden wij, mijn vrouw Martine en 

ik, de taak om voor een nagerecht te zorgen. Ik 

ben zelf niet zo van de ‘toetjes’, maar ik vind ko-

ken wel leuk. Een dessertje zoeken was daarom 

de moeilijkste taak voor ons.

Zaterdag kwart over 6, nog een kwartiertje en 

dan bellen we aan bij het eerste stel of koppel. 

We pakken de fiets en fietsen naar de Bollen-

hoeve. Het is een klein stukje, want we wonen 

zelf ook in hoeves. Het eerste adres heeft ie-

dereen, die geen voorgerecht hoeft te maken, 

enkele uren van tevoren te horen gekregen. 

We zijn die zaterdag bij iedereen langs gegaan 

om de enveloppen af te geven waar de 

adressen in staan voor het hoofdgerecht 

en het dessert en dus ook verteld waar 

ze mogen zijn voor het voorgerecht. We 

komen aan bij een mooi huis en bellen 

aan. Toch wel weer een beetje spannend. Ook 

voor ons, dit stel was namelijk niet thuis tijdens 

het rondbrengen van de enveloppen. We kennen 

deze mensen ook niet en dit maakt het juist zo 

leuk. Er wordt opengedaan en tegelijkertijd komt 

ook het andere stel aangereden. We stellen ons 

voor. Huub en Kirsti wonen hier. Het andere stel 

zijn voor ons bekenden, Marit en Hans-Willem 

stellen zich ook voor. We lopen de gastheer en 

-dame achterna via de woonkamer naar de eet-

kamer. Ook van binnen is het een prachtig huis 

en we worden meteen welkom geheten door de 

huiskat en de oudste dochter.  

We nemen plaats en krijgen een drankje inge-

schonken, heerlijke witte wijn die het stel de dag 

daarvoor tijdens een wijnproefavond is aanbe-

volen. Dit klinkt al goed, dit zijn liefhebbers en 

we krijgen vast een mooi gerechtje. Er wordt 

hard gewerkt in de keuken om de laatste hand 

te leggen. We krijgen een risotto met zeeduivel, 

saffraansaus en een parmezaankoekje. Heerlijk 

was het, en de wijn klopte er heel goed bij. Su-

perleuk gekletst en de tijd vloog voorbij. Moment 

van de envelop is aangekomen. In de envelop 

zitten de adressen waar iedereen naar toe gaat 

voor het hoofdgerecht. Huub en Kirsti worden 

verwacht op de Prenthoeve. Marit en Hans-Wil-

lem moeten naar hun eigen huis, want nu mo-

gen zei aan de bak. Wij worden verwacht op het 

Hertogsveld. We nemen afscheid, maar voor 
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even, want we zien elkaar straks weer tijdens de 

afsluitende borrel.

We fietsen richting de Veste naar het ‘takkebos-

je’. We bellen aan en er wordt opengedaan door 

de dochter. We zijn de eerste en haar ouders zijn 

er nog niet. Waarschijnlijk moesten ze verder 

fietsen of het was te leuk en zijn ze de tijd even 

vergeten. We gaan naar boven en komen in de 

woonkeuken uit. De kaarsjes worden aangesto-

ken en de oven wordt aangezet. Na een minuut 

of 5 komen ook de gastheer en -dame binnen. 

Marc en Nicole stellen zich voor en bijna tegelijk 

gaat de voordeurbel en ook het andere koppel, 

Vincent en Blanche komen naar boven. 

We krijgen de keus, hebben we zin in de rode 

wijn die ze hebben uitgekozen voor het gerecht 

of liever een glas witte wijn of iets anders. We 

kiezen voor de biologische wijn die ze bij Bran-

dewijn hebben gekocht. Ook hier leek het wel 

een engeltje dat over mijn tong p….. De schaal 

gaat de oven in en na een minuut of 20 zitten 

we aan vegetarische lasagne van spinazie en 

pompoen, waarbij onder andere de tomaten 

blijkbaar uren hebben gestoofd voordat ze wer-

den toegevoegd. Iedereen eet zijn bordje leeg, 

dat lijkt me een goed teken. Ik probeer de wijn 

wat de verdunnen met wat extra water, wij moe-

ten namelijk nog naar ons huis toe om de gasten 

te verwelkomen. Toch sla ik het tweede glas wijn 

niet af. Van deze wijn heb ik een foto van de fles 

gemaakt en ga ik zeker bij Brandewijn kopen. We 

openen weer de envelop. Wij weten het al, we 

gaan namelijk naar huis, maar de anderen zijn 

wel benieuwd. 

Marc en Nicole gaan eten in de Schutsboom 

en Vincent en Blanche zijn ook welkom in de 

Schutsboom, maar dan bij een ander huisnum-

mer. We pakken allemaal de fiets en gaan snel 

naar ons huis. We zien dat de eersten al voor 

onze deur staan, die zaten in de buurt. We he-

ten ze welkom, en nemen ze mee naar binnen. 

Madelon en Martijn blijken een stukje verderop 

te wonen. We kennen ze niet, ondanks dat ze 

hemelsbreed 100 meter verderop wonen. Ze 

hebben ook twee kinderen en hebben een zoon 

van dezelfde leeftijd als onze zoon en zit ook op 

dezelfde basisschool. Grappig, wellicht komt er 

nog wel een speelafspraakje uit dit contact. We 

steken een kaarsje aan en laten ze plaatsnemen. 

Direct daarna staan ook Piet en Ria voor deur. Bij 

deze editie het oudste stel en wellicht wel de al-

lereerste bewoners van Brandevoort. Ze wonen 

namelijk achter de Brandevoortse Hoeve, aan 

een straatje wat destijds langs het huis liep, dit 

had de naam de Brandevoort. Dit straatje liep 

over het spoor richting de Schutsboom. Leuk om 

te horen hoe ze daar zijn beland en daar al vele 

jaren met veel plezier wonen. 

Ik duik de koelkast in en haal het dessert wat ik 

de avond ervoor heb gemaakt eruit. Het is een 

machtige, dus ik hoop dat de gasten nog wat 

ruimte hebben overgehouden om hier van te 

smullen. Het is een witte chocolade-ganache 

met limoen, munt en een drupje rum. Ik schenk 

er een cava bij. Na dit bied ik nog een kopje kof-

fie aan met zelfgemaakte Ferrero Rocher bon-

bons. Zo heeft iedereen zijn portie chocolade 

van de week ook weer gehad. 

Tijd gaat ook hier weer snel, het uurtje is alweer 

voorbij. We maken snel de laatste envelop open 

waarin staat dat we allemaal welkom zijn bij ’t 

Brandpunt voor een drankje. De consumptie-

bonnen, die iedereen zelf heeft gekocht in een 

bedrag dat vooraf is betaald als een soort in-

schrijving, zitten er ook bij. We verdelen de bon-

nen en fietsen samen naar de Veste. 

Bij ’t Brandpunt is het al een gezellige boel, we 

zien veel bekenden maar ook veel onbekenden. 

In totaal zijn we met 110 wijkgenoten, we proos-

ten en buurten nog wat verder. De tijd gaat hier 

wederom te snel, om 1:00 uur gaat de muziek 

uit en 10 minuten later gaan alle lampen aan. Nu 

moeten we toch echt gaan. 

Iedereen nogmaals bedankt voor het meedoen, 

ook wij hebben genoten van de leuke avond. Ie-

dereen die volgend jaar ook wil meedoen, stuur 

een mail naar brandevoortaandekook@gmail.

com en volg ons op Instagram en Facebook. 

De precieze datum is nog niet vastgelegd, maar 

maken we snel bekend.

OPROEP

We willen nog 1 oproepje doen onder 

de deelnemers of andere wijkgenoten. 

We zoeken iemand die een eenvoudige 

website kan maken. We doen het alle-

maal non profit, dus we hopen iemand 

te vinden die dit ook voor ons kan doen. 

Ben je diegene: mail ons op het eerder 

genoemde emailadres.

Tot volgend jaar!
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Daarom bij aankoop van 
3 brillenglazen krijgt je de vierde

 van ons gratis!

ACTIE GELDIG 1 DEC. T/M 14 JAN.

Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)
info@vanberlooptiek.nl  |  0492-549541

1 GRATIS

ALWEER 
3 JAAR 
JOUW 

OPTICIEN

financiële planning wonen | hypotheek vermogensopbouw

Geef je dromen een Kanzz

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

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

®

De volksuniversiteit Helmond (VUH) biedt voor elk niveau en vele inte-
ressegebieden cursussen aan. Dit varieert van talen tot kunst en cultuur. 
Voor de talen (Engels, Nederlands, Italiaans, Spaans en Frans) kan zowel 
op beginners- als op gevorderd niveau gestart worden. 

Daarnaast bestaan er cursussen voor koken (ook vegetarisch), bridge, lifes-
tyle, schilderen, fotografie, muziek, creatief en kunst en cultuur. Iedere 2e 
dinsdag van de maand zijn er interessante lezingen. De eerstvolgende is 
op dinsdag 8 november met het onderwerp N.A.H. (niet aangeboren her-
senafwijking). Op 13 december is het onderwerp ‘van Kelten en druïden’.
Begin 2023 start weer een nieuwe cyclus. Als u interesse hebt bezoek dan 
onze site vuhelmond.nl of onze infoavond op vrijdag 16 december van 
19.00 uur tot 21.00 uur in wijkhuis De Westwijzer aan de Cortenbachstraat 
70 in Helmond. Daarnaast is er een inloop uur op donderdag vanaf 3 no-
vember wekelijks van 10.00 uur tot 11.30 uur, ook in de Westwijzer. Wij 
staan u graag te woord.

Cortenbachstraat 70  | Helmond
www.vuhelmond.nl |  info@vuhelmond.nl
Tel: 0492 532 729

VOOR
IEDER 
WAT 
WILS!

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!
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“In mei moeten de 
 kinderen klaar zijn met 
 de gekozen challenges. 
 Het eindevent vindt plaats 
 in het Philipsstadion.”

PSV Brainport 
scholenchallenge 
op OBS Brandevoort 

De gezonde Brainport inwoner van 2030

Het thema voor de groepen 7 is: ‘De gezonde 

Brainport inwoner van 2030’. Enkele onderwer-

pen staan centraal: gezonde voeding, beweging, 

water, mensen met een uitdaging, hygiëne en 

gezondheidszorg. Bedrijven bieden bij deze on-

derwerpen een challenge aan. Zo vraagt ASML of 

de kinderen oplossingen kunnen bedenken voor 

mensen met een uitdaging. CSU daagt de kinde-

ren uit om na te denken over hoe schoonmaken 

nog innovatiever en duurzamer kan. Vanuit de 

Jumbo bedenken de kinderen een gezonde lunch 

en VDL vraagt de kinderen oplossingen te beden-

ken om mensen meer te stimuleren water te drin-

ken. Ieder bedrijf biedt daarbij filmpjes, leestek-

sten en opdrachten aan die toewerken naar een 

eindresultaat. De kinderen kunnen tussendoor 

aan een expert van het bedrijf vragen stellen. 

PSV programmeer-workshop 

Bij de PSV Scholenchallenge werd ook een pro-

grammeer-workshop aangeboden. De groepen 

7 hebben deze in november gevolgd. In deze 

workshop zijn de kinderen aan de slag ge-

gaan met Sphero Bolt Robots op een speciale 

PSV-voetbalmat. 

De kinderen hebben de robots geprogram-

meerd aan de hand van een lesbrief. Na een 

warming-up, waarin ze de eerste stapjes onder 

de knie kregen, gingen ze aan de slag om over 

te spelen en goals te scoren. Wanneer er een 

mooie actie werd gemaakt, werd dit ook gevierd! 

De kinderen lieten de robots juichen en applau-

disseren. Ook gebruikten ze speciale lichteffec-

ten. Een mooie workshop die goed past bij het 

Brainport onderwijs van OBS Brandevoort.

Technologie speelt nu en in de toekomst een steeds grotere rol in de Brainportregio. 
Daarom doen de groepen 7 van OBS Brandevoort mee aan de PSV Brainport scholenchallenge. 
Deze challenge bestaat uit een lespakket met één of meerdere challenges. De kinderen 
helpen PSV door de uitdagingen van de toekomst op te lossen. Verschillende bedrijven 
in de Brainportregio bieden daarbij hun expertise aan.

F | OBS Brandevoort

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 
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administratiebrandevoort@obsh.nl0492 - 667857
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De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond

Hulshoeve 4,
5708 SL  Helmond

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
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Bedenker Smile per Mile

BIJZONDER 
BLOEMETJE VOOR 
WESLEY WALDT 

In 2016 is Wesley gevraagd voor een jonge pa-

tiënt die chemobehandelingen had gehad, als 

verrassing een rit met een fraaie sportwagen 

te organiseren en zo is het idee ontstaan.  De 

betreffende patiënt is uitbehandeld en maakt 

het nu goed.  Met medewerking van het Caro-

lus Borromeus College die de locatie aanbood, 

is het plan opgesteld een toertocht te organise-

ren met luxe sportwagens. Begonnen werd met 

60 kinderen en auto’s. Het jaar daarop met 70, 

dat is dan ook wel het maximum wat behapbaar 

is. Het idee is om voor ernstig zieke kinderen of 

kinderen met een ernstige beperking een fan-

tastische dag te organiseren die, zoals de titel 

zegt, een brede Smile op hun gezicht tovert. Het 

programma ziet er als volgt uit: ‘s Morgens ko-

Elke maand reiken wij een Bijzonder Bloemetje uit, aangeboden door Bloemboetiek Nicole. Dit keer zetten 
we Smile per Mile in het zonnetje. Aangezien de hoofdpersoon Wesley ziek in zijn bed ligt, spreken we nu met 
moeder Daniëlle Waldt, die namens hem de bloemen en de complimenten in ontvangst neemt en enthousiast 
vertelt hoe het allemaal is begonnen en zich verder heeft ontwikkeld tot een indrukwekkende gebeurtenis.  

men de kinderen en de auto’s en is er iets lekkers 

bij ontvangst. Als het gezelschap compleet is, 

wordt het dagprogramma meegedeeld en nader 

toegelicht en eventuele vragen beantwoord. Dit 

jaar september is voor de eerste keer de mas-

cotte gepresenteerd die met financiële hulp van 

het Glazen Huis mogelijk werd gemaakt. De 

naam van de mascotte is Blinkie. Die naam is 

via een prijsvraag door de kinderen bedacht. Er 

was ook een kleurplaat van Blinkie voor de kin-

deren waar een prijs aan verbonden was. De kin-

deren en rijders worden in 4 groepen ingedeeld 

en de feestrit gaat beginnen. Deze keer was het 

Wesley Waldt | F Smile per Mile

Tekst: Holke Flapper
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tussenstation de Willem III hoeve in Helena-

veen, waar een heerlijk ijsje werd aangeboden. 

De hele route wordt door een motorescorte van 

MBS Motards begeleid, die mede het verkeer 

regelen. Gedurende de rit wordt hier een daar 

een beetje snelheid gemaakt om de kinderen 

de ultieme ervaring te laten beleven. Natuurlijk 

vinden de kinderen dit prachtig. Bestuurders van 

de sportauto’s komen uit Nederland, België en 

Duitsland. De rit duurt ongeveer 3 uur inclusief 

de tussenstop. Dan gaat men weer terug naar 

het Carolus waar hen een warm onthaal wacht 

inclusief de mascotte Blinkie. Voor de kinderen 

en iedereen die aanwezig is, zijn er snacks en 

frietjes; er is een complete frietkraam geregeld. 

Dan worden er foto’s gemaakt van bestuurders 

en kinderen, het liefst zo gek mogelijk waar ook 

weer een prijs aan verbonden is. Als ze gegeten 

en gedronken hebben en spelletjes hebben ge-

daan, gaan de kinderen met een Big Smile op 

de gezichten weer naar huis. De dag duurt van 

10.00 uur tot 16.00 uur.

Wesley werkt als onderwijsassistent op Mondo-

mein en heeft dus veel ervaring hoe om te gaan 

met kinderen. Het Stichtingsbestuur bestaat 

uit Wesley als voorzitter, zijn moeder Daniëlle 

secretaris, Sander Dorresteijn penningmeester, 

Mark Sanders en Ingrid Voogels bestuursleden 

en Hans Savenije als vertrouwenspersoon. Dit 

laatste omdat er met kwetsbare kinderen wordt 

gewerkt en veiligheid een absoluut vereiste is. 

Men is op zoek naar een bestuurslid en iemand 

voor de marketing. Dat dit evenement niet door 

een paar mensen gedaan kan worden, spreekt 

vanzelf. Een grote groep vrijwilligers, die de 

stichting een warm hart toedraagt, zet zich die 

dag maar ook daarvoor en erna voor deze kin-

deren met passie en enthousiasme in. Met de 

bloemen die nu zijn aangeboden, willen we dan 

ook alle betrokkenen feliciteren en complimen-

teren en wensen we Wesley beterschap en suc-

ces met het komende evenement.

Van 18 tot en met 23 december wordt op het Ca-

rolus Borromeus College het Glazen Huis weer 

georganiseerd, waarbij Smile per Mile en Kika als 

goed doel zijn opgenomen. Verder wordt op 19 

en 26 november in samenwerking met Cardet & 

Story BMW weer de wasdag georganiseerd.

Voorbereidingen 
carnaval in volle gang
Nee, ook de carnaval van afgelopen winter gaat 

niet de boeken in als het grootste feest der 

tijden. Corona stak voor de tweede keer op rij 

een stokje voor het evenement. Desondanks 

maakte carnavalsvereniging de Brandeliers er 

een - digitaal - feestje van. Désirée Rijpert (be-

stuurslid commissie Binnengebeuren) denkt 

terug: “Seizoen 2020/2021 was de tijd van de 

lockdown en de avondklok. We organiseerden 

daarom via Teams een online quiz ‘de slimste 

prins’. Verenigingen mochten vragen insturen, 

die de prinsen van Helmond juist moesten 

beantwoorden. Dit werd ook uitgezonden op 

de lokale televisie. Daarnaast filmden we al in 

oktober grappige sketches op bekende carna-

valslocaties. Deze filmpjes staan nog op YouTu-

be en op de site van de Brandeliers. We hebben 

toen toch wel gelachen. In 2022 organiseerden 

we een geslaagde online quiz voor onze eigen 

vereniging.”

Door: Debby Walters-Smit

Gelukkig lijken de vooruitzichten voor het ko-

mende seizoen positief. Al in het voorjaar start-

ten de Brandeliers met de eerste voorbereidin-

gen, zoals het uitdenken van het programma. 

Zo ondergaat de kindermiddag op maandag in 

‘t Brandpunt een vernieuwing. Kinderen kunnen 

oud-Hollandse spellen spelen, overgoten met 

een Brandeliers-sausje. Denk aan ‘dansmariet-

je werpen’ en ‘Brandeliers vissen’, geheel in de 

kleuren en sfeer van de Brandeliers.

Wendy Smits is sinds enige jaren secretaris bij 

het bestuur. Zij kijkt uit naar een ‘normale’ car-

naval met een compleet en uitgebreid program-

ma. Een vast onderdeel daarvan is de uitreiking 

van de Gulden Snor. Wendy vertelt: “Met de 

Gulden Snor bieden we een hart onder de riem 

aan iemand die het feest niet kan meemaken, 

vaak om medische redenen. Ik ga samen met 

een delegatie van de prins, vorst, grootvorst en 

adjudant op bezoek bij de mensen thuis. De ge-

nomineerde weet hier zelf niets van; we staan 

plots als verrassing voor de deur en komen dan 

een cadeautje brengen. Een presentje voor een 

volwassene of een troostcadeautje als het om 

een kind gaat. Mensen reageren vaak enthousi-

ast, maar soms ook heel emotioneel. Dat maakt 

het bijzonder om te doen.”

Op zaterdag 19 november wordt de naam van 

de nieuwe prins bekend gemaakt. Tijdens de 

carnavalsseizoenen 2019/2020 en 2020/2021 

was er echter een prinses: Jacqueline d’n urste. 

“De Brandeliers gaan met de tijd mee. We heb-

ben bijvoorbeeld een gemengde raad van man-

nen én vrouwen”, vertelt Wendy. “Carnaval kent 

soms strikte protocollen, maar wij vinden dat er 

anno nu ook vrouwen in de raad horen.”

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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Een ander terugkerend programmaonderdeel is 

de carnavalsmis - compleet met carnavalsmu-

ziek - op zondagochtend in de Sint Luciakerk. 

Désirée lacht: “De pastoor maakt er echt een 

feestje van.” Die pastoor is Pieter Scheepers, 

inderdaad de ‘broer van’ (de bekende tonprater 

Rob Scheepers). “De pastoor doet niet onder 

voor z’n broer”, aldus Désirée. 

Er staat echter nog meer op stapel: schoolbe-

zoeken, de Crazy Teens Party, de optochten van 

Mierlo-Hout en Helmond centrum, Carnaval On 

Route en een brunch op maandagochtend. 

Allemaal activiteiten die uitgedacht en voor-

bereid moeten worden - en alles wordt gedaan 

door vrijwilligers. 

De Brandeliers kunnen nog wel wat helpen-

de handen gebruiken. Désirée geeft aan: “We 

zoeken bijvoorbeeld per direct een trainster 

voor de dansgarde.” Op het gebied van PR is er 

een vacature voor een duizendpoot die handig 

is met social media en iemand die de website 

up to date kan houden. Maar ook andere hulp 

is welkom - denk aan versieren, de garderobe 

bemannen of allerlei andere ondersteunende 

taken. Wat als iemand interesse heeft om te 

helpen? Eerste stap is dan om lid te worden van 

de Brandeliers. Voor het bedrag van € 55,- is een 

gezin een jaar lid. Wendy: “Een lidmaatschap 

levert je veel nieuwe contacten op en het ver-

ruimt je horizon. Ook komt er veel spontaniteit 

en gezelligheid bij kijken, denk bijvoorbeeld aan 

de jaarlijkse barbecue voor leden in de zomer.” 

Désirée beaamt dat en voegt toe: “Natuurlijk 

moet er wel eens vergaderd worden, maar dat 

doen we ook wel bij iemand thuis gekoppeld aan 

een etentje. Het is dan eigenlijk vooral gezellig. 

Als lid ontvang je een vlag, een binnensjaal en 

een ledenketting. Je bent dan direct herkenbaar 

als Brandelier of Brandelierinneke. Mensen van 

buiten Brandevoort zijn overigens ook welkom; 

ik woon zelf bijvoorbeeld in Mierlo. Je kunt er 

ook inrollen. Vroeger vierde ik niet eens carnaval, 

ik ging hoogstens naar de optocht kijken.” “Met 

een lidmaatschap steun je de activiteiten in 

Brandevoort”, aldus Wendy. “Er zijn altijd kosten 

die gedekt moeten worden, denk alleen al aan 

de verzekering en de stalling van de prinsenwa-

gen.” De Brandeliers zijn dan ook erg blij met 

de steun van hun sponsoren. Er wordt intussen 

gewerkt aan een eigen magazine. In januari ver-

schijnt ‘De Brandelier’, dat in Brandevoort bij 

iedereen op de mat gaat vallen. Mark Sanders 

is als voorzitter van de club druk bezig met het 

werven van sponsoren en Désirée buigt zich sa-

men met voormalig ‘prinses’ Jacqueline over de 

inhoud van het carnavalsmagazine. Januari is 

tevens de maand van de zwetsavond en zwets-

middag (voor 55-plussers) op 14 en 15 januari. 

Midden november zijn hiervoor kaartjes te koop.

Carnaval 2023 vindt plaats van 17 tot en met 21 

februari. Tot die tijd is er al meer dan genoeg te 

doen. “We hebben ook echt geen tijd voor een 

plan B”, lacht Désirée. Wendy beaamt: “Zelfs 

digitale festiviteiten kosten behoorlijk wat aan-

dacht en energie. Het is daarnaast de vraag 

hoeveel animo er nog voor zou zijn. De mensen 

zijn digi-moe.” Duimen dus, dat het rustig blijft 

aan het coronafront.

Wil je iemand voordragen voor een Gulden Snor, 

of heb je vragen over vrijwilligerswerk, stuur dan 

een berichtje naar info@brandeliers.nl.

Lid worden kan via: brandeliers.nl/lid-worden
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Iedere vrijdagmiddag is-ie er: de Duurzame Weekmarkt in Brandevoort.
Je vindt er alle bewuste boodschappen van ondernemers met hart voor de 
mensen en dus ook de kwaliteit die er wordt geleverd. Zo is er een ambachtelijke 
bakker, de duurzame visboer, een groenteboer, handelaar in natuurproducten, 
de kaas- en vleeskramen en meer. Maar hoe is dat eigenlijk ontstaan 
en wie zijn die ondernemers dan?

“Daarvoor moet je bij Hans zijn!”, lacht Jasper 

van der Zwan, de visboer die sinds 2016 iedere 

week op de markt te vinden is vanaf 11.30 uur. 

De markt bestaan inmiddels zo’n tien jaar, maar 

acht jaar geleden werd hij gevraagd voor een 

markt in Eindhoven. “Dat vond ik vanuit Sche-

veningen, waar ik vandaan kom, best ver voor 

één markt. Toen vertelde het bestuur over een 

tweede markt, in Helmond-Brandevoort.” Jas-

per zag potentie in de mooie wijk met de sierlijke 

overkapping te midden van De Plaetse. Zo doet 

hij nu een ronde door het hele land; op donder-

dag in Scheveningen en op vrijdag en zaterdag 

in Helmond en Eindhoven. “Ik werk dan met lo-

kale mensen; Emma, die nu hier ook staat komt 

uit de omgeving.”

Transparantie

Om zich duurzaam en biologisch visboer te 

mogen noemen, moet Jasper voldoen aan een 

aantal keurmerken, zoals MSC voor wilde vis en 

ASC voor kweekvissen. “Daar zitten best wel 

strenge eisen aan. Zo moet ik de vis inkopen bij 

een handelaar die ook het keurmerk draagt, zo-

dat de gehele ketting te controleren is.” Wel zo 

zuiver, want zo is zeker dat wat er wordt verkocht 

ook echt voldoet. “Ik vind het erg prettig”, zegt 

Jasper. “Je zorgt voor transparantie richting de 

klant: waar ik voor sta is echt zo.” Anders dan de 

welbekende klaagzang van zzp’ers in coronatijd 

ervaarden de ondernemers van de duurzame 

markt een bloeiperiode toen boodschappen 

doen in de openlucht de enige optie was. “We 

moesten onszelf gezond houden. Kwam dat 

even goed uit”, lacht Jasper. Nu ligt dat toch 

even anders. Net als op alle andere plekken 

merkt Jasper dat het raar voelt om om de paar 

weken zijn prijzen aan te moeten passen. “Dat 

vind ik weleens lastig. Helaas is het iets waar we 

allemaal mee te maken hebben.”

De Markthal

Hans Sanders is één van de oprichters die vijf-

tien jaar geleden begon met het concept van de 

markt, in Eindhoven. Op verzoek van de stad 

breidde de markt zich uit naar Helmond-Bran-

devoort. “We zijn geen marktmensen, maar on-

dernemers. Daarom hadden we wel interesse in 

een extra dag in de week.” Het idee was om de 

Tekst en foto’s: Floortje Jansen

ELKE WEEK 
DUURZAAM! 
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BAKKERIJ MEELMUTS

Gebakken 
met graan 
uit Zeeland.
We zijn een écht ambachtelijke bakker 
die zoveel mogelijk lokaal probeert te 
produceren. En al ons brood is zonder 
toevoegingen en conserveermiddelen. 
Dus meel, water, gist of desem en zout 
en heel veel liefde. Elke vrijdag van

12.30 - 18.00 uur
bij Markthal
Brandevoort.

Tongelresestraat 403,  Eindhoven | www.meelmuts.nl

ondernemers te plaatsen op de reguliere markt, 

doorgaans op zaterdag. “De markt in Eindho-

ven zouden we nooit opgeven”, stelt Hans. “Dus 

moesten we op zoek naar een andere locatie.” 

Zo kwam de groep terecht bij de Markthal van 

Brandevoort, oorspronkelijk bedoeld voor eve-

nementen. Bij uitstek een goede locatie voor een 

duurzame en biologische markt, met het Brain-

port Smart District zowat om de hoek. 

Broodnodig

Alle begin is moeilijk, zo bleek voor de onder-

nemers. “Tien jaar geleden had biologisch voor-

al de associatie ‘duur’. Er was een kleine vaste 

groep.” Inmiddels leeft het meer op de vrijdag-

middag en weten de Helmonders de markt te 

vinden. Zelf handelt Hans in wijn en delicates-

sen, producten die niet dagelijks nodig zijn. Hij 

merkt toch nog altijd verschil wat betreft bereid-

heid tot biologisch inkopen tussen Eindhoven 

en Helmond. 

“Het is een prachtige stad, maar je merkt dat in 

Eindhoven we het vooral hebben van de expats. 

In hun thuisland zijn zij gewend lokaal inkopen 

te doen op de markt.” De Nederlander doet 

dat niet zo automatisch. Toch doet dat volgens 

Hans niets af aan de sfeer op de markt in Bran-

devoort. “We zijn hartstikke tevreden. Het is een 

gezellige plek, waar we een vast klantenbestand 

hebben opgebouwd. Maar we zien ook wekelijks 

nieuwe gezichten.”

Ambachtelijk brood

Daar kan Bakker Meelmuts over meepraten. Ie-

dere vrijdag staan zij op de markt met vers en 

ambachtelijk, duurzaam brood. Brood dat ge-

bakken wordt van graan uit Zeeland. Terwijl de 

broden worden uitgestald, vertellen de verkoop-

medewerkers over het familiebedrijf. “Broer en 

zus runnen de bakkerij. Het is een vrij oud bedrijf, 

ooit begonnen in Helmond. Wijzelf zijn geen fa-

milie, maar de bakkers onderling bijna allemaal 

wel.” Ook de bakker doet meerdere markten aan. 

“We staan ook in Valkenswaard en op zaterdag 

de duurzame markt in Eindhoven, met iedereen 

hier. Het is hier ook echt een hele fijne sfeer.” De 

Duurzame Weekmarkt staat iedere vrijdag van 

14.00 tot 18.00 op de Plaetse in Helmond-Bran-

devoort, onder de overkapping van de markthal.
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H A P P Y  F I S H
 SCHEVENINGEN

H A P P Y  F I S H
 SCHEVENINGEN

H A P P Y  F I S H
 SCHEVENINGEN

ELKE VRIJDAG
11.30 - 18.00 UUR
MARKTHAL
BRANDEVOORT

ELKE WEEK 20 
SOORTEN VERSE VIS

LEKKERBEK
(KABELJAUW)

KIBBELING
“PONDBUCKET”

500 GR.2 STUKS
(+/- 200 GR.)

€ 13,-€ 9,-€ 8,-€ 7,50 € 17,-

750 GR. 1000 GR.
KIBBELING

“FAMILIEBOX”
KIBBELING

“FAMILIE  XL”

Waardebon geldig 
t/m 15 JANUARI 2023

Max. 2 bonnen per
 persoon inleveren.

Waardebon geldig 
t/m 15 JANUARI 2023

Max. 2 bonnen per
 persoon inleveren.

Waardebon geldig 
t/m 15 JANUARI 2023

Max. 2 bonnen per
 persoon inleveren.

Waardebon geldig 
t/m 15 JANUARI 2023

Max. 2 bonnen per
 persoon inleveren.

Waardebon geldig 
t/m 15 JANUARI 2023

Max. 2 bonnen per
 persoon inleveren.

HARING
4 STUKS
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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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E L E K T R O L A D E N . N L

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

OP ALLE SKI’S, SKISCHOENEN
EN SKIKLEDING.

ADVENTURE STORE NU OOK
DE WINTERSPORTSPECIALIST

15% INTRODUCTIEKORTING

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

Geldig tot 10 dec. 2022.

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

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.

binnenkort:

za 26 nov 21:00 u  

we all love 
THE 80’S, 90’S & 00’S  
zo 27 nov  

platenbeurs
za 03 dec 21:00 u  

the obscure
PLAYS MUSIC OF THE CURE 
do 08 dec 21:00 u  

verzot op
VENUS IN FLAMES  
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
za 28 jan 19:00 u  

giants of progrock
PINK FLOYD, GENESIS & KING CRIMSON

podium

VORTEX
Het verhaal van een ouder koppel

ROYAL OPERA HOUSE: 
DE NOTENKRAKER 
Live vanuit Londen

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. 
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Plan voor opvang
500 asielzoekers in
tijdelijke woonunits
op Gulbergen

www.onsbrandevoort.com

Verkenning naar Gulbergen voor opvang vluch-

telingen. Er is een nationale crisis in de asielop-

vang. Er is te weinig plek voor de opvang van 

Oekraïners, crisisopvang van asielzoekers en de 

huisvesting van mensen die al een verblijfsver-

gunning hebben gekregen maar nog wachten op 

een woning. De Veiligheidsregio Brabant-Zuid-

oost is bezig met dit vraagstuk en heeft alle 21 

gemeenten in de regio gevraagd naar mogelijke 

locaties voor opvang of huisvesting van asiel-

zoekers en/of statushouders. In dat proces is 

landgoed Gulbergen uiteindelijk genoemd als 

voorkeursalternatief.

De Veiligheidsregio heeft daarom gevraagd of 

Nuenen bereid is een verkenning uit te voeren, 

waarbij onderzocht wordt hoe er 500 mensen 

gehuisvest zouden kunnen worden op Gulber-

gen. En daarop is ja gezegd. Dat aan Gulbergen 

wordt gedacht is overigens niet raar, want die lo-

catie was 7 jaar geleden ook al eens in beeld voor 

de huisvesting van 1200 asielzoekers.

Veel vragen

Het is onderdeel van de verkenning om een pre-

cieze locatie te bepalen, te bekijken hoe de huis-

vesting eruit zou kunnen zien, hoe de financiën 

worden geregeld en welke voorzieningen nodig 

zouden zijn. Wat in ieder geval zeker is:  

De locatie is op landgoed Gulbergen, 

op Nuenens grondgebied

Het gaat om, zo is gevraagd, meerjarige huisves-

ting. Dat is dus minimaal 2 jaar en maximaal 10 

(langer dan 10 jaar heet permanente huisvesting). 

Het gaat om de huisvesting van maximaal 500 

mensen; de gedachten gaan uit naar kleinscha-

lige woonunits.

Het gaat snel

Zoals gezegd: de vastgelopen asielopvang is een 

nationale crisis. Dus snelheid is geboden. Boven-

dien hoeven we het wiel niet uit te vinden: er zijn 

ervaringen van bijvoorbeeld andere gemeenten 

en het COA waar we dankbaar gebruik van maken. 

De verkenning kan dus snel gaan. ‘We hebben zo-

veel mogelijk mensen in een zo vroeg mogelijk 

stadium geïnformeerd. En zullen dat blijven doen. 

Zodra er meer bekend is kunt u dat o.a. hier lezen.’

Landgoed Gulbergen bestrijkt zo’n 325 hectare 

en ligt tussen Geldrop-Mierlo, Nuenen en Hel-

mond. Er lopen momenteel plannen het gebied 

een nieuwe invulling te geven

“Prognoses asielzoekers die
 Nederland binnen gaan komen:
 2022: 48.000 mensen
 2023: 50.000 mensen
 Deze cijfers zijn fors hoger 
 dan eerst werd gedacht.”
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OP DE KOFFIE BIJ…
ROLSCHAATSVERENIGING 

OLYMPIA
De rolschaats. Wie is er niet mee opgegroeid. In 1863 werd voor het eerst 
de rolschaats aan het grote publiek getoond door James Plimpton, die 
zo slim was om er patent op te nemen, want eigenlijk werd de eerste 
rolschaats al in 1743 gemaakt. Hoewel ik dacht dat het rolschaatsen vanuit 
Amerika is komen overwaaien, blijkt het een Zuid-Europese oorsprong 
te hebben. Nu, anno 2022, is de rolschaats nog steeds hip en wordt als 
buitensport zelfs steeds populairder. Rolschaatsvereniging Olympia uit 
Mierlo, met onder andere heel veel enthousiaste leden uit ons mooie 
Brandevoort, laat zien dat je veel meer kunt doen op de rolschaats en 
komen dit jaar opnieuw met een prachtige kerstshow. 

Tekst: Anton van Stekelenborg

Foto’s: Heinz Trebuth Photography

Rolschaatsvereniging Olympia, waar je het kun-

strolschaatsen kunt leren, werd in 2004 opgericht 

in Mierlo. RV Olympia doet aan vrij rijden, roldan-

sen en showrijden. Elk jaar in januari doen ze mee 

aan het Nederlands kampioenschap showrijden. 

Tijdens de kerstshow krijgt u daar alvast een voor-

proefje van. Maar daarover later meer.  Marieke, 

bestuurslid van RV Olympia en met wie ik het in-

terview heb, vertelt dat ze zelf nooit op rolschaat-

sen heeft gestaan, maar dat haar dochtertje wel 

actief is bij de vereniging. Zij mocht op 5-jarige 

leeftijd al meedoen aan de grote kerstshow. Ze 

traint er dan ook hard voor. Zo’n 4 à 5 keer in de 

week staat haar dochter op de rolschaats. 

Dagelijks trainen

Er wordt elke dag hard getraind voor de verschil-

lende disciplines. Aan de ene kant heb je het 

vrij rijden en het roldansen, dat het meest lijkt 

op kunstschaatsen inclusief de sprongen die 

steeds moeilijker worden naarmate je langer bij 

de vereniging zit. Daarnaast heb je het showrij-

den, waarmee ze dit jaar tijdens de Nederlandse 

kampioenschappen 3e zijn geworden met de 

jongste groep van de vereniging. Op woensdag 

trainen de pupillen (4 tot en met 12 jaar). Die 

beginnen met een basistechniek rolschaatsen, 

maar ze mogen met hun eigen nummer in de 

kerstshow al vol trots laten zien wat ze geleerd 

hebben. De meiden die al wat beter zijn, rol-

schaatsen bij de aspiranten (8 tot en met 12 jaar) 

en vanaf 12 jaar gaan ze naar ‘de grote groep’. 

Voor de Nederlandse kampioenschappen wor-

den de beste rolschaatsers uit de diverse groe-

pen gekozen om hieraan deel te nemen. 

Jeanne Janssens

De vereniging heeft leden uit onder andere 

Eindhoven, Geldrop, Mierlo, Gemert, Beek en 

Donk en Helmond, waaronder velen uit Brande-

voort. Het is een hechte club die een moeilijke 

tijd hebben moeten doormaken tijdens de co-

ronajaren. De verbondenheid stond op een heel 

laag pitje, maar dat is nu gelukkig weer voorbij. 

Hoofdtrainster Jeanne Janssens (74 jaar en nog 

steeds actief op de rolschaats), haar dochter 

Kristy en nichtje Veronique Geerts-Driessens 

bouwen als het ware de shows. Jeanne maakt 

daarnaast ook nog eens, met wat hulp van vrij-

willigers, alle pakken en jurken voor de shows. 

“Je kunt je voorstellen dat ze daarmee, in de 

loop naar de kerstshow, dagelijks bezig is in haar 

naaiatelier”, vertelt Marieke. “In de bijna 20 jaar 

tijd hebben we dan inmiddels ook een heel ar-
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chief aan rolschaatspakken. Daarnaast hebben 

we de werkgroep die zich bezighoudt met het 

decor, dat vooral bestaat uit doeken van zo’n 

6 hoog bij 18 meter lang.” Hoewel dames de 

boventoon voeren, hebben ze ook een man in 

hun gezelschap. Ad Roothans, uit Valkenswaard. 

Naast Jeanne zorgt ook hij dat de dames goed 

getraind worden voor het vrij rijden.

Jong beginnen

Meisjes beginnen het liefst, zo jong mogelijk. Het 

is, net als bij turnen, belangrijk dat er best veel 

moeilijke dingen op jonge leeftijd geleerd moe-

ten worden. Ben je bijvoorbeeld 12+ dan wordt 

dat al wat lastiger. Onze Brandevoortse leden 

Suus Joosten, Sofie Voorthuis, Liz van Eijk, Bella 

Zegers en Daniek Koningen hebben afgelopen 

zomer nog meegedaan aan de Nederlandse 

Kampioenschappen roldansen en vrij rijden. 

Zomershow

Aan het einde van het trainingsseizoen wordt de 

zomershow opgevoerd. Qua aankleding is deze 

wat kleiner dan de jaarlijkse kerstshow. De rol-

schaatsertjes laten dan zien wat ze het afgelo-

pen jaar geleerd hebben. “Het is voor de kleintjes 

echt leuk en belangrijk dat ze twee keer per jaar 

een moment hebben dat ze iets kunnen laten 

zien waar ze zo hard voor trainen. Want geloof 

me, het is echt topsport”, laat Marieke weten. Na 

de kerst- en zomervakantie wordt er een vriend-

jes/vriendinnetjes-proefles gehouden voor kin-

deren die misschien lid willen worden van Olym-

pia. Natuurlijk kun je jezelf ook opgeven via de 

site www.rvolympia.nl.

Kerstshow 2022

De kers op de taart is elk jaar de kerstshow. Na 

twee jaar mag het dan ook eindelijk weer. In deze 

show wordt er flink uitgepakt qua kleding, glit-

ters, licht, decor met alles erop en eraan. Er wordt 

bijna een heel jaar aan gewerkt. Het thema van 

dit jaar is ‘De adventskalender’. Er gaat steeds 

een deurtje open en daaruit komt dan een be-

paalde dans en/of een verhaal. “Leuke anekdo-

te is, dat voor de kinderen twee jaar geleden de 

kleding al was gemaakt, maar door corona kon 

de show twee jaar lang niet doorgaan. Inmiddels 

zijn de kinderen alweer twee jaar doorgegroeid, 

dus alle kleding moest vermaakt worden. Een 

hele klus dus voor Jeanne en haar team”, aldus 

Marieke. De showcommissie heeft zich dan ook 

opnieuw gebogen over de kerstshow om alle 

aanpassingen door te voeren, zowel in kleding 

als in nummers voor de show. Marieke mag al-

vast een klein tipje van de sluier oplichten. “Voor 

de pauze hebben we met de gehele groep een 

groots kerstnummer inclusief de kerstengeltjes 

en na de pauze hebben we aan het einde van de 

show een groots feestnummer waarin we laten 

zien wat je zoal moet doen rondom het maken 

van een feestje. Beide nummers zijn echte grote 

acts van zo’n 15 minuten lang waarin de verschil-

lende groepen een rol hebben” vertelt Marieke 

enthousiast. “De presentatoren dit jaar zijn Kris-

ty Janssens en Vivianne van Bijsterveld. Zij pra-

ten de show aan elkaar, zodat achter de scher-

men hard gewerkt kan worden om iedereen weer 

in de juiste kleding te krijgen. Rolschaatsen uit, 

rolschaatsen aan… een hele klus dus.” 

Tot slot vertelt ze dat het niet alleen kerstnum-

mers zijn, maar dat er bijvoorbeeld ook een dans 

met het thema Vuurvogel wordt gereden op de 

muziek uit De Vogelrock en door de junioren een 

dans op het nummer Roadrunner (miep miep…).

Kaarten voor de kerstshow op 18 december 

(19.30 uur) en 19 december (12.00 uur en 16.00 

uur) in De Weijer in Mierlo kunnen vanaf nu gere-

serveerd worden via de site van Olympia. 

www.rvolympia.nl.

W W W. R VO LY M P I A . N L
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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?
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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  

“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

• Diverse  
 Skimmia’s, 
 mooie 
 winterplanten
• Bonsai 
 sierappel-
 bomen
• Taxus en Ilex
 in pot
• Beukenhaag, 
 Fagus sylvatica
• groot 
 assortiment 
 heesters

v.a.€ 1,50 per stuk

“Het goedkoopste
 adres voor uw tuin”

openingstijden
Ma - vr  09.00 - 17.00 uur

BEN JIJ AL KLAAR
VOOR HET 
NIEUWE JAAR?

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

New Phase Fitness is op zoek naar 
10 personen die in de periode van 
januari t/m maart 2023 onder begeleiding 
het nieuwe jaar in willen gaan met een gezonder, 
slanker en sportiever lichaam.
 
Inclusief:

Persoonlijke begeleiding

3 maanden onbeperkt sporten

3 vetmetingen

Persoonlijk trainingsschema

VoedingsApp, speciaal 
afgestemd op

 jouw voedingsbehoefte

99,00VAN €150,-
VOOR



19

Beter Benutten
Bestaande 380 kV 
Maasbracht-Eindhoven
Van vrijdag 4 november tot en met donderdag 15 december 2022 liggen 
de ontwerpbesluiten ter inzage voor Beter Benutten Bestaande 380 kV 
Maasbracht - Eindhoven. In deze periode kunt u hierop reageren.

Waarom is dit project nodig?

De huidige capaciteit van de 380 kV hoogspan-

ningsverbinding tussen Maasbracht en Eindho-

ven is niet meer toereikend. In Nederland wordt 

steeds meer elektriciteit verbruikt. Bovendien 

ontstaan er als gevolg van de toename van zon-

ne-energie en windenergie ook meer pieken in 

het elektriciteitstransport. TenneT, de beheerder 

van het landelijk hoogspanningsnet, werkt aan 

de vergroting van de transportcapaciteit van 

3 naar 4 kA (kilo Ampère), door het vervangen 

van de geleiders. Dit wordt gecombineerd met 

onderhoud aan de masten van deze verbinding. 

Waar nodig worden onderdelen vervangen of 

versterkt, zoals bliksema  eiders en staalwerk. 

Bij een klein aantal masten zullen ook de fun-

daties worden versterkt.  Op de website van Bu-

reau energieprojecten www.rvo.nl/maasbrach-

teindhoven kunt u zich aanmelden voor de 

digitale informatiebijeenkomst. Na aanmelden 

ontvangt u uw link voor deelname. Wij stellen 

het op prijs als u uw vragen van tevoren door-

geeft. Indien door aangescherpte Covid maat-

regelen de fysieke bijeenkomsten niet kunnen 

plaatsvinden delen wij dit mede via www.rvo.

nl/maasbracht-eindhoven. Raadpleeg deze 

site voor de meest actuele informatie.

Wat is het vervolg?

De ontvangen zienswijzen worden betrokken bij 

het nemen van de definitieve besluiten. De re-

actie op de zienswijzen kunt u lezen in de Nota 

van Antwoord. Deze Nota van Antwoord wordt 

tegelijkertijd met de definitieve besluiten ge-

publiceerd. Indieners van een zienswijze krijgen 

daarvan bericht.

Meer informatie over Beter Benutten Bestaan-

de 380 kV Maasbracht - Eindhoven en alle 

bijbehorende stukken vindt u op www.rvo.nl/

maasbracht-eindhoven. Heeft u vragen over 

de procedure? Bel dan op werkdagen met tele-

foonnummer 070 379 89 79, of stel uw vragen 

tijdens de inloopbijeenkomsten.

Wilt u reageren?

U kunt van vrijdag 4 november tot en met don-

derdag 15 december 2022 reageren op de ont-

werpbesluiten. Dit heet het indienen van een 

zienswijze. In deze periode kunt u ook de docu-

menten met informatie over de ontwerpbeslui-

ten bekijken op www.rvo.nl/maasbracht-eind-

hoven. Op papier kunt u de documenten tijdens 

openingstijden bekijken in de Stadswinkel, Frans 

Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond.

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk 

deel van de stukken u reageert en uw zienswijze 

onderbouwt met argumenten. U kunt op meer-

dere manieren reageren: 

Persoonlijk: tijdens de inloopbijeenkomst is een 

notulist aanwezig.

Digitaal: via de website

www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven.

Post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt 

BBB 380 kV Maasbracht - Eindhoven, Postbus 

111,9200 AC Drachten. Wilt u uw brief onderteke-

nen en uw adres vermelden? Dan kunnen

wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

Telefonisch: op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 

uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Beter Benu� en Bestaande 380 kV Maasbracht-Eindhoven 

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten en inloopbijeenkomsten

Waarom is dit project nodig?
De huidige capaciteit van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven is niet meer toe-
reikend. In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt. Bovendien ontstaan er als gevolg van de toename 
van zonne-energie en windenergie ook meer pieken in het elektriciteitstransport. TenneT, de beheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet, werkt aan de vergroting van de transportcapaciteit van 3 naar 4 kA (kilo Ampère), 
door het vervangen van de geleiders. Dit wordt gecombineerd met onderhoud aan de masten van deze verbinding. 
Waar nodig worden onderdelen vervangen of versterkt, zoals bliksema� eiders en staalwerk. Bij een klein aantal 
masten zullen ook de fundaties worden versterkt. 

Inloopbijeenkomsten
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert in samenwerking met TenneT een aantal inloop-
bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over de werkzaamheden die uitgevoerd worden, 
de e� ecten van de werkzaamheden op de omgeving, de planning en de rijkscoördinatie regeling. Ook is er gelegen-
heid tot het stellen van vragen. De inloopbijeenkomsten zijn van 19:00 - 21:00 uur:

• Dinsdag 15 november 2022, in Wijkhuis ‘t Brandpunt, Biezenlaan 29, Helmond
• Donderdag 17 november 2022, in Best Western Hotel, Nobisweg 1, Asten 
• Dinsdag 22 november 2022 in Zalencentrum de Spil, Suikerdoossingel 55-57, Maasbracht
• Donderdag 24 november: Online bijeenkomst via Zoom, van 19:00 - 20:00 uur.

Op de website van 
Bureau energieprojecten 
www.rvo.nl/maasbracht-
eindhoven kunt u zich 
aanmelden voor de 
digitale informatie-
bijeenkomst. Na aan-
melden ontvangt u uw 
link voor deelname. 
Wij stellen het op prijs 
als u uw vragen van te-
voren doorgee� . Indien 
door aangescherpte 
Covid maatregelen de 
fysieke bijeenkomsten 
niet kunnen plaats-
vinden delen wij dit 
mede via www.rvo.nl/
maasbracht-eindhoven. 
Raadpleeg deze site voor 
de meest actuele 
informatie.

Van vrijdag 4 november tot en met donderdag 15 december 2022 liggen de ontwerpbesluiten 
ter inzage voor Beter Benu� en Bestaande 380 kV Maasbracht - Eindhoven. In deze periode kunt 
u hierop reageren.  

Wilt u reageren?
U kunt van vrijdag 4 november tot en met donderdag 
15 december 2022 reageren op de ontwerpbesluiten. 
Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode 
kunt u ook de documenten met informatie over de 
ontwerpbesluiten bekijken op 
www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven.

Op papier kunt u de documenten tijdens openings-
tijden bekijken in de Stadswinkel, Frans Joseph van 
Thielpark 1, 5707 BX, Helmond.

We stellen het op prijs als u aangee�  op welk deel van 
de stukken u reageert en uw zienswijze onderbouwt met 
argumenten. U kunt op meerdere manieren reageren: 

Persoonlijk: tijdens de inloopbijeenkomst is een 
notulist aanwezig.

Digitaal: via de website
www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven. 
U ontvangt een ontvangstbevestiging.

Post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt BBB 
380 kV Maasbracht - Eindhoven, Postbus 111, 
9200 AC Drachten. Wilt u uw brief onder-
tekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen 
wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen. 

Telefonisch: op werkdagen tussen 9:00 en 
17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79. 

Wat is het vervolg? 
De ontvangen zienswijzen worden betrokken bij het 
nemen van de de¦ nitieve besluiten. De reactie op de 
zienswijzen kunt u lezen in de Nota van Antwoord. 
Deze Nota van Antwoord wordt tegelijkertijd met de 
de¦ nitieve besluiten gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze krijgen daarvan bericht.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over Beter Benu§ en Bestaande 380 kV 
Maasbracht - Eindhoven en alle bijbehorende stukken 
vindt u op www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven.
Hee�  u vragen over de procedure? Bel dan op werk-
dagen met telefoonnummer 070 379 89 79, of stel uw 
vragen tijdens de inloopbijeenkomsten. 

Beter Benu� en Bestaande 380 kV Maasbracht-Eindhoven 

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten en inloopbijeenkomsten

Waarom is dit project nodig?
De huidige capaciteit van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven is niet meer toe-
reikend. In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt. Bovendien ontstaan er als gevolg van de toename 
van zonne-energie en windenergie ook meer pieken in het elektriciteitstransport. TenneT, de beheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet, werkt aan de vergroting van de transportcapaciteit van 3 naar 4 kA (kilo Ampère), 
door het vervangen van de geleiders. Dit wordt gecombineerd met onderhoud aan de masten van deze verbinding. 
Waar nodig worden onderdelen vervangen of versterkt, zoals bliksema� eiders en staalwerk. Bij een klein aantal 
masten zullen ook de fundaties worden versterkt. 

Inloopbijeenkomsten
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert in samenwerking met TenneT een aantal inloop-
bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over de werkzaamheden die uitgevoerd worden, 
de e� ecten van de werkzaamheden op de omgeving, de planning en de rijkscoördinatie regeling. Ook is er gelegen-
heid tot het stellen van vragen. De inloopbijeenkomsten zijn van 19:00 - 21:00 uur:

• Dinsdag 15 november 2022, in Wijkhuis ‘t Brandpunt, Biezenlaan 29, Helmond
• Donderdag 17 november 2022, in Best Western Hotel, Nobisweg 1, Asten 
• Dinsdag 22 november 2022 in Zalencentrum de Spil, Suikerdoossingel 55-57, Maasbracht
• Donderdag 24 november: Online bijeenkomst via Zoom, van 19:00 - 20:00 uur.

Op de website van 
Bureau energieprojecten 
www.rvo.nl/maasbracht-
eindhoven kunt u zich 
aanmelden voor de 
digitale informatie-
bijeenkomst. Na aan-
melden ontvangt u uw 
link voor deelname. 
Wij stellen het op prijs 
als u uw vragen van te-
voren doorgee� . Indien 
door aangescherpte 
Covid maatregelen de 
fysieke bijeenkomsten 
niet kunnen plaats-
vinden delen wij dit 
mede via www.rvo.nl/
maasbracht-eindhoven. 
Raadpleeg deze site voor 
de meest actuele 
informatie.

Van vrijdag 4 november tot en met donderdag 15 december 2022 liggen de ontwerpbesluiten 
ter inzage voor Beter Benu� en Bestaande 380 kV Maasbracht - Eindhoven. In deze periode kunt 
u hierop reageren.  

Wilt u reageren?
U kunt van vrijdag 4 november tot en met donderdag 
15 december 2022 reageren op de ontwerpbesluiten. 
Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode 
kunt u ook de documenten met informatie over de 
ontwerpbesluiten bekijken op 
www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven.

Op papier kunt u de documenten tijdens openings-
tijden bekijken in de Stadswinkel, Frans Joseph van 
Thielpark 1, 5707 BX, Helmond.

We stellen het op prijs als u aangee�  op welk deel van 
de stukken u reageert en uw zienswijze onderbouwt met 
argumenten. U kunt op meerdere manieren reageren: 

Persoonlijk: tijdens de inloopbijeenkomst is een 
notulist aanwezig.

Digitaal: via de website
www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven. 
U ontvangt een ontvangstbevestiging.

Post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt BBB 
380 kV Maasbracht - Eindhoven, Postbus 111, 
9200 AC Drachten. Wilt u uw brief onder-
tekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen 
wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen. 

Telefonisch: op werkdagen tussen 9:00 en 
17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79. 

Wat is het vervolg? 
De ontvangen zienswijzen worden betrokken bij het 
nemen van de de¦ nitieve besluiten. De reactie op de 
zienswijzen kunt u lezen in de Nota van Antwoord. 
Deze Nota van Antwoord wordt tegelijkertijd met de 
de¦ nitieve besluiten gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze krijgen daarvan bericht.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over Beter Benu§ en Bestaande 380 kV 
Maasbracht - Eindhoven en alle bijbehorende stukken 
vindt u op www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven.
Hee�  u vragen over de procedure? Bel dan op werk-
dagen met telefoonnummer 070 379 89 79, of stel uw 
vragen tijdens de inloopbijeenkomsten. 

Beter Benu� en Bestaande 380 kV Maasbracht-Eindhoven 

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten en inloopbijeenkomsten

Waarom is dit project nodig?
De huidige capaciteit van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven is niet meer toe-
reikend. In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt. Bovendien ontstaan er als gevolg van de toename 
van zonne-energie en windenergie ook meer pieken in het elektriciteitstransport. TenneT, de beheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet, werkt aan de vergroting van de transportcapaciteit van 3 naar 4 kA (kilo Ampère), 
door het vervangen van de geleiders. Dit wordt gecombineerd met onderhoud aan de masten van deze verbinding. 
Waar nodig worden onderdelen vervangen of versterkt, zoals bliksema� eiders en staalwerk. Bij een klein aantal 
masten zullen ook de fundaties worden versterkt. 

Inloopbijeenkomsten
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert in samenwerking met TenneT een aantal inloop-
bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over de werkzaamheden die uitgevoerd worden, 
de e� ecten van de werkzaamheden op de omgeving, de planning en de rijkscoördinatie regeling. Ook is er gelegen-
heid tot het stellen van vragen. De inloopbijeenkomsten zijn van 19:00 - 21:00 uur:

• Dinsdag 15 november 2022, in Wijkhuis ‘t Brandpunt, Biezenlaan 29, Helmond
• Donderdag 17 november 2022, in Best Western Hotel, Nobisweg 1, Asten 
• Dinsdag 22 november 2022 in Zalencentrum de Spil, Suikerdoossingel 55-57, Maasbracht
• Donderdag 24 november: Online bijeenkomst via Zoom, van 19:00 - 20:00 uur.

Op de website van 
Bureau energieprojecten 
www.rvo.nl/maasbracht-
eindhoven kunt u zich 
aanmelden voor de 
digitale informatie-
bijeenkomst. Na aan-
melden ontvangt u uw 
link voor deelname. 
Wij stellen het op prijs 
als u uw vragen van te-
voren doorgee� . Indien 
door aangescherpte 
Covid maatregelen de 
fysieke bijeenkomsten 
niet kunnen plaats-
vinden delen wij dit 
mede via www.rvo.nl/
maasbracht-eindhoven. 
Raadpleeg deze site voor 
de meest actuele 
informatie.

Van vrijdag 4 november tot en met donderdag 15 december 2022 liggen de ontwerpbesluiten 
ter inzage voor Beter Benu� en Bestaande 380 kV Maasbracht - Eindhoven. In deze periode kunt 
u hierop reageren.  

Wilt u reageren?
U kunt van vrijdag 4 november tot en met donderdag 
15 december 2022 reageren op de ontwerpbesluiten. 
Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode 
kunt u ook de documenten met informatie over de 
ontwerpbesluiten bekijken op 
www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven.

Op papier kunt u de documenten tijdens openings-
tijden bekijken in de Stadswinkel, Frans Joseph van 
Thielpark 1, 5707 BX, Helmond.

We stellen het op prijs als u aangee�  op welk deel van 
de stukken u reageert en uw zienswijze onderbouwt met 
argumenten. U kunt op meerdere manieren reageren: 

Persoonlijk: tijdens de inloopbijeenkomst is een 
notulist aanwezig.

Digitaal: via de website
www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven. 
U ontvangt een ontvangstbevestiging.

Post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt BBB 
380 kV Maasbracht - Eindhoven, Postbus 111, 
9200 AC Drachten. Wilt u uw brief onder-
tekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen 
wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen. 

Telefonisch: op werkdagen tussen 9:00 en 
17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79. 

Wat is het vervolg? 
De ontvangen zienswijzen worden betrokken bij het 
nemen van de de¦ nitieve besluiten. De reactie op de 
zienswijzen kunt u lezen in de Nota van Antwoord. 
Deze Nota van Antwoord wordt tegelijkertijd met de 
de¦ nitieve besluiten gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze krijgen daarvan bericht.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over Beter Benu§ en Bestaande 380 kV 
Maasbracht - Eindhoven en alle bijbehorende stukken 
vindt u op www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven.
Hee�  u vragen over de procedure? Bel dan op werk-
dagen met telefoonnummer 070 379 89 79, of stel uw 
vragen tijdens de inloopbijeenkomsten. 



EIGEN 
VOETBALSCHOOL 
SV BRANDEVOORT
Een betere start hadden ze zich niet kunnen wensen bij SV Brandevoort. 
Heerlijk weer, blije en supergemotiveerde kinderen en een trainer die 3 uur 
lang de spelers weet te enthousiasmeren met verschillende oefeningen. Van 
loopladder tot kleine partijvormen, van 1 tegen 1 duels tot het dribbelen in de 
kleine ruimte. Na een succesvolle pilot in juni is SV Brandevoort dit seizoen 
gestart met een eigen voetbalschool: de SVB Voetbalschool.

Tekst en foto’s:
 Ingrid Hankins
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Drijvende kracht achter de SVB Voetbalschool is 

Remon van Neerven (39). Vorig seizoen kwam 

hij naar SV Brandevoort om trainer te worden. 

Remon heeft zijn sporen verdiend in de voetbal-

wereld: Als speler bij RoodWit ’62 in Helmond 

begon hij al op 14-jarige leeftijd met het trainen 

van de jeugd bij deze vereniging. Dit beviel zo 

goed dat hij besloot zich verder te ontwikkelen 

als trainer, met het behalen van zijn UEFA C TC3 

diploma als resultaat.

Het succes bleef niet onopgemerkt: 13 jaar na 

zijn eerste stappen op het trainersvlak werd hij 

benaderd door Helmond Sport. Hier was hij 4 

seizoenen actief als trainer/coach in de leeftijds-

categorieën O11, O12 en O13. Vanwege de komst 

van zijn twee zoontjes kon Remon de teamtij-

den bij Helmond Sport niet meer combineren. 

Hij keerde terug naar RoodWit ’62 om als Tech-

nisch Jeugdcoördinator aan de slag te gaan.

Het bloed kroop echter waar het niet gaan kan: 

Remon miste de activiteiten op het veld en wil-

de weer aan de slag met een spelersgroep, het 

liefst bij de jeugd. Hij maakte daarom de over-

stap naar RKSV Nuenen als trainer van de JO13-1 

en JO13-2. Al die tijd had Remon echter nog een 

droom: het starten van een eigen voetbalschool. 

Hij wilde zijn ervaring met het werken in teams 

omzetten naar het werken met gedreven kids, 

om zo het maximale uit de spelers te halen.

Eind vorig seizoen werden zijn dromen concreet. 

Bij SV Brandevoort ontstond het idee tot het 

starten van een eigen voetbalschool, Vanuit de 

leden was er behoefte aan extra voetbalaanbod, 

bij voorkeur wijkgericht. Eerdere samenwerkin-

gen met diverse externe voetbalscholen hadden 

geleid tot wisselend succes, dit keer wilde men 

de club laten samensmelten in een eigen voet-

balschool om zo extra training aan te bieden 

aan de spelers van 5 tot en met 15 jaar die daar 

behoefte aan hebben. Remon was inmiddels als 

trainer aan SVB verbonden en had al ervaring 

opgedaan bij een externe voetbalschool in Nue-

nen. Na een gesprek met Hoofd Jeugdopleidin-

gen Dennis Bomer van SV Brandevoort was de 

optelsom snel gemaakt: de SVB Voetbalschool 

werd een feit.

Plezier, betrokkenheid en enthousiasme staan 

bij de SVB Voetbalschool voorop. Door de deel-

nemers met plezier te laten trainen, wordt er 

gezorgd voor ontwikkeling van de voetbalvaar-

digheden en zullen de spelers volgens Remon 

gegarandeerd beter leren voetballen.

Volgens Harry Elzendoorn, voorzitter van SV 

Brandevoort, zijn de redenen waarom kinderen 

extra gaan trainen bij voetbalscholen erg divers 

en kunnen ze voor ieder kind verschillend zijn. 

“Over het algemeen gaan kinderen extra trainen 

bij een voetbalschool omdat ze daar meer kun-

nen trainen, en/of betere training kunnen krijgen 

van een geschoolde trainer met ruime ervaring. 

Kinderen ervaren met name plezier aan het 

trainen in kleinere groepen, het meer aandacht 

krijgen tijdens een training en het gerichter trai-

nen op hun individuele ontwikkeling. Daarnaast 

trainen kinderen graag bij een voetbalschool 

vanwege de sociale verbinding. Bij een voetbal-

school trainen ze in een andere groepssamen-

stelling en leren ze nieuwe vriendjes kennen. Als 

vereniging zijn er kansen om in de behoefte van 

leden te voorzien, waarbij een win-winsituatie 

ontstaat voor zowel de leden als de vereniging. 

Deze trend is de laatste jaren al zichtbaar. Een 

interne voetbalschool sluit aan op de vraag naar 

extra voetbalactiviteiten en draagt bij aan de 

ontwikkeling van jeugdspelers.”

Inmiddels is de SVB Voetbalschool 2 maanden 

onderweg, en wanneer Ons Brandevoort langs 

de lijn staat om wat foto’s te maken, spat het 

plezier en enthousiasme er inderdaad van af. De 

Voetbalschool kan op dit moment maximaal 

36 spelers plaatsen, 12 per leeftijdsgroep, en dit 

aantal is nu al bereikt. Er wordt getraind op vrij-

dagmiddag in 3 verschillende leeftijdscategorie-

en. Remon wordt ondersteund door twee assis-

tent-trainers uit de eigen SV Brandevoort jeugd, 

Ra-Um van Zoggel en Guus Jaspers. Intensiteit 

en veel balcontact is een belangrijk onderdeel 

van de trainingen. Loopcoördinatie en core-sta-

bility komen wekelijks terug.

Remon: “We kunnen nu al zien dat de balbe-

handeling van de deelnemers na zo’n 4-8 we-

ken enorm verbeterd is. Kwaliteit staat bij ons 

boven kwantiteit, we proberen de groepen dan 

ook klein te houden met 4-8 spelers per trainer. 

Bij te grote groepen kun je als trainer niet meer 

de juiste aandacht geven aan alle spelers. De 

bedoeling van de voetbalschool-training is om 

je een completere voetballer te laten worden 

binnen de functionele techniek. Iedere training 

wordt nauwkeurig voorbereid en heeft een her-

kenbare structuur. Duidelijkheid en veiligheid 

zijn belangrijk. In het begin is aannemen en 

passen het belangrijkste, bij vooruitgang gaan 

we over op dribbelen en schieten. Bij verdere 

ontwikkeling richten we ons op meer details, 

zoals het gebruik maken van de ruimte en het 

bepalen van de richting. Het zien groeien van 

de spelers en de passie van de speler naar de 

trainer en vice versa geeft mij ontzettend veel 

voldoening. Ik hoop dat we in de toekomst meer 

gediplomeerde trainers aan kunnen trekken om 

de SVB Voetbalschool verder uit te kunnen brei-

den en nog meer kinderen spelplezier te kunnen 

laten beleven.”
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Van Kerkoerle
voor huis, tuin & interieur
65+ KLUSSER/
STYLIST
Bza voor timmerwerk,
schilderen en behangen.
Van RESTYLEN tot STYLING.
In woon en bedrijfsruimte, 
modern of landelijk.
Tevens tegelwerk en straatwerk.
Ruim 40 jaar ervaring
Info: 06-11441257

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

DWARSBOOM
EERSGEVOEL
EETLUST
EVALUATIE
EZELHOEDER
GOEREE
IRAAKS
LEVENSMOE
LIBIËR
LIEVELING
MASSEUSE

NAMENS
NIETTEMIN
NONCHALANT
RENDEMENT
RITUEEL
SCHUURTJE
STOEL
TAAIHEID
TOETASTEN
TONIJN

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

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 oktober:
Saskia Bens

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing  •  Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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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
Buurttuin Brandevoort | www.voorstee.nl | info@voorstee.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 | www.wijkraadbrandevoort.nl
Secretaris@wijkraadbrandevoort.nl
Witte Wel Witte Nie | info@wittewelwittenie.nl | www.wittewelwittenie.nl
Vitaz in beweging | info@vitazinbeweging.nl  | www.vitazinbeweging.nl

BENT U NIEUW IN 
BRANDEVOORT? 
Kijk hieronder voor een opsomming 
van Brandevoortse en Helmondse 
vrijetijdsverenigingen.

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

Het is volop herfst en de dagen worden weer korter en donkerder. Ge-

lukkig houden we het licht, ondanks de hoge energieprijzen, in wijkhuis 

’t BrandPunt brandend en zijn alle wijkbewoners van harte welkom voor 

hun activiteiten, bijeenkomsten, of een beetje Brabantse gezelligheid. 

Voor zowel november als december staan er nog enkele mooie evene-

ment op de planning, dus aarzel zeker niet om ergens bij aan te sluiten. 

Als er nog suggesties zijn voor activiteiten of evenementen, neem dan 

gerust contact op via pr@brandpunt.info om te brainstormen over de 

mogelijkheden!

Reguliere openingstijden

Ma. t/m do. 10:00 – 00:30 uur

Vrij. 10:00 – 01:00 uur

Za. 09:00 – 13:00 uur

Aankomende activiteiten

03 december 2022 Voorstelling theatergroep Wizzel, ‘De Zus van

  Sinterklaas’, inclusief meet & greet met 

  Sinterklaas (15:00 uur)

11 december 2022 Houts Gemengd Koor & Rimboband

  (14:30 – 16:00 uur)

18 december 2022 Dickensnight

Gezocht

Wijkhuis ’t BrandPunt draait grotendeels op vrijwilligers. Heb je ook tijd 

en zin om je steentje bij te dragen? We zijn momenteel op zoek naar:

- Vrijwilligers: voor bardiensten, 1x per maand op de 

 woensdag- of vrijdagavond. 

- Iemand met kennis van ICT die voornamelijk zo nu en dan kan 

 helpen met website beheer en advies. 

- Een nieuw bestuurslid (Personeelszaken).

Interesse? Neem contact op met onze beheerder Jan Damen (beheer-

der@brandpunt.info) voor meer informatie.

Houd onze website (www.brandpunt.info) in de gaten voor de laatste 

ontwikkelingen rondom activiteiten en evenementen in het wijkhuis. Wil 

je een activiteit organiseren of heb je leuke ideeën? Meld je dan bij onze 

beheerder Jan Damen, via beheerder@brandpunt.info of telefoonnum-

mer 0492 – 432 013 of 06 – 28 58 99 47.

Tot snel in wijkhuis ’t BrandPunt!

UPDATE WIJKHUIS 
’T BRANDPUNT
NOVEMBER
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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VERHUISPLANNEN? 
JE BENT BIJNA THUIS.

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

VERKOCHT

*onze makelaar licht dit graag bij je thuis toe.

JOUW WONING OOK  

VERKOPEN?

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 

voor je in het vizier! Maak kennis met 

ons Wonen team en neem contact 

met ons op voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer van onze 

aanbieding*
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