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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

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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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 tiende en daarmee allerlaatste nummer 

van Ons Brandevoort Magazine van 2022! Wat is de tijd snel 

gegaan. We kijken terug op een bewogen jaar met veel mooie 

momenten. Daar focussen we graag op! Voor nu wensen we 

onze lezers graag fijne feestdagen toe en een goede jaarwis-

seling. Het allereerste nummer van Ons Brandevoort Maga-

zine van 2023 zal verschijnen in februari.

In deze editie

Wendy ging op de koffie bij Harrie en Betsie van Vlerken. Dit 

gezellige echtpaar van boerenkomaf was onlangs 60 jaar 

getrouwd en hebben ooit het allereerste huis van Brandevoort 

gebouwd. Holke sprak met Scouting Brandevoort en reikte hen 

het Bijzonder Bloemetje uit. Wendy maakte kennis met het 

wijkteam van Jibb+ en uiteraard vertellen de Brandeliers graag 

wat er te doen is op het gebied van carnaval. 

IN 
DEZE 
UITGAVE.

OP DE KOFFIE BIJ…
HARRIE EN BETSIE 
VAN VLERKEN
Harrie en Betsie van Vlerken stonden 
onlangs al in de spotlights, ze zijn 60 
jaar getrouwd. Vanwege deze mooie 
mijlpaal mochten zij op bezoek komen 
bij burgemeester Elly Blanksma - 
van den Heuvel.

4.

WIJ WENSEN 
U VEEL 
LEESPLEZIER!

Pag 4. |  Op de koffie bij…
  Harrie en Betsie 
  van Vlerken

Pag 7. | Nettorama supermarkt

Pag 8. | Bijzonder Bloemetje

Pag 9. | Column Kanzz

Pag 11. | OBS Brandevoort

Pag 12. | Een vitaal Brandevoort
  mede dankzij Jibb+

Pag 14. | Carnaval 2023 komt
  eraan in Brandevoort!

Pag 15. | Politieke column

Pag 17. | Brainport Smart 
  District stagneert?

Pag 19. | Wijkhuis ’t BrandPunt

Nettorama 
supermarkt

Een vitaal 
Brandevoort 
mede dankzij Jibb+

Bijzonder 
Bloemetje

Enige tijd geleden berichtten 
we dat er plannen zijn om 
een Nettorama supermarkt 
te vestigen aan de Hortsedijk 
tussen Stiphout en Mierlo-Hout 
in. Een rechter kende deze 
vergunning toe.

Jibb+ is een Helmondse 
stichting die zich inzet 
om beweging toegankelijk 
te maken voor iedereen, 
eventueel in combinatie met 
gezonde voeding. Zij zien 
namelijk een verschil tussen de 
verschillende generaties.

Scouting staat voor 
uitdaging! Scouting biedt 

leuke en spannende 
activiteiten waarmee 
kinderen en jongeren 

worden uitgedaagd zich 
persoonlijk te ontwikkelen.

200617NH0	 01-07-2021	 definitief	ontwerp	winkelgebouw	Hortsedijk,	Helmond

bulter  architecten
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OP DE KOFFIE BIJ…

HARRIE EN 
BETSIE VAN 
VLERKEN

Door: Wendy Lodewijk

De 90-jarige Harrie en zijn 6 jaar jongere Betsie zijn 

nog altijd erg gelukkig met elkaar. Nu wonen ze al 

zo’n 25 jaar aan de Brand, voorheen woonden ze aan 

de Schutsboom. De woning aldaar hebben ze zelf ge-

bouwd, begin jaren 60. Op hetzelfde perceel stonden 

stallen met onder andere varkens en dikbilrunderen. 

Harrie’s hart gaat sneller kloppen van de veehouderij. 

“Dat is echt een liefhebberij van me”, vertelt hij vrolijk. 

“Ook het fokken van vee. Met de dikbilrunderen heb 

ik diverse prijzen gewonnen waar ik nog steeds trots 

op ben. Ik ben zelfs tweemaal kampioen van Neder-

land geweest!”

Brandevoort

Halverwege de jaren 90 werden door de gemeente 

Helmond de plannen voor Brandevoort gesmeed. 

Dat betekende echter wel dat Harrie en Betsie zou-

den moeten vertrekken van de Schutsboom. Ze 

vonden het echter belangrijk om in de buurt te blij-

ven wonen en zo bouwden zij in 1996 hun huidige 

woning aan de Brand. “Toevallig hadden we net een 

stuk grond gekocht waar drie woningen op gebouwd 

konden worden”, vertellen Harrie en Betsie verder. 

“Veel mensen uit de buurt die toentertijd hebben 

moeten vertrekken, zijn in de Brand komen wonen 

en wonen daar nog steeds.” Het huis van Harrie en 

Betsie was echter het eerste dat gebouwd werd in 

Brandevoort, waarmee ze eigenlijk de allereerste be-

woners van deze nieuwe wijk zijn. Letterlijk van het 

eerste uur. “We hebben Brandevoort zien ontstaan 

en zien groeien”, legt Betsie uit. “We zijn het ook al-

tijd blijven volgen. Brandevoort is een prachtige wijk 

geworden en we wonen er nog altijd met heel veel 

plezier. Deze straat is wat ons betreft ook ideaal; om-

Harrie en Betsie van Vlerken stonden onlangs al in 
de spotlights, ze zijn 60 jaar getrouwd. Vanwege 
deze mooie mijlpaal mochten zij op bezoek komen 
bij burgemeester Elly Blanksma - van den Heuvel én 
ging ook Ons Brandevoort Magazine gezellig bij ze 
op de koffie.

De oude boerderij aan de Schutsboom | F Eigen collectie Harrie en Betsie

Harrie en Betsie in hun mooie achtertuin | F Wendy Lodewijk
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dat het een doodlopende straat is, hebben we nooit 

hinder van verkeer. Er is weinig verloop van bewoners 

in de nabijgelegen woningen en dat zorgt mede voor 

een hecht ons-kent-ons-gevoel. De sociale controle 

is daarnaast ook erg fijn.” Harrie vult aan: “Zelfs de 

politie kent ons. In positieve zin dan hè”, knipoogt hij.

Vroeger was het anders

Het boeren van vroeger ging er heel anders aan toe 

dan tegenwoordig. “Wij hadden toen geen vriezer”, 

vertelt het stel. “Vlees werd in de schouw gehangen 

om daar gerookt, en dus langer houdbaar, te worden.” 

Het werk ging ook alle dagen door. “Hadden we in die 

tijd een feestje, moesten we altijd eerder weg omdat 

de dieren nog gevoerd moesten worden en de koeien 

gemolken. Het antwoord van de andere feestgangers 

was dan steevast: ‘Moeten jullie weer gaan melken?’” 

Betsie beaamt dit. “Op zo’n dag moesten we wel drie 

keer omkleden”, voegt ze daar lachend aan toe. Ook 

de winters werden anders beleefd. Nu wordt er steen 

en been geklaagd als mensen de verwarming niet zo 

hoog zetten vanwege de hoge energieprijzen. “Wij 

hebben pas echt koude nachten gekend”, herinnert 

Harrie zich. “Als je op zolder sliep en het sneeuwde, 

dan schoot het stuifsneeuw onder de pannen door 

en werd je de volgende dag wakker onder een witte 

deken. Dat was pas koud!” Achteraf bezien kan Harrie 

er goed om lachen.

Hobby’s

Het boeren zit Harrie én Betsie in het bloed. Helemaal 

afscheid van het boerenleven hebben ze dan ook niet 

genomen, ook al zijn ze al geruime tijd met pensi-

oen. Nog steeds hebben ze een flinke lap grond waar 

schapen grazen. “Wij genieten echt van onze tuin. Wij 

zitten hier op onze plek. En we hebben natuurlijk tijd 

voor onze hobby’s. Zo zijn we graag samen met onze 

kinderen en kleinkinderen en hebben we ruim 20 jaar 

jeu de boules gespeeld. Wij hebben eigenlijk altijd ge-

luk gehad in het leven. Ons ontbreekt het aan niets”, 

besluit het gezellige boerenpaar tevreden.

Op de foto met de burgemeester naar
 aanleiding van hun 60-jarig huwelijk 
| F Eigen collectie Harrie en Betsie

Gezocht: voetbalmeiden 
en voetbalvrouwen 
Het gevoel dat je krijgt als je de bal die mooie 

curve kunt geven, de euforie die je voelt als jij in 

de laatste minuut de winnende treffer maakt, 

het vers gemaaide gras dat je ruikt als je net voor 

de wedstrijd het voetbalveld betreedt. Voetbal is 

plezier, voetbal is passie. De Oranjeleeuwinnen 

weten het, ruim 160.000 vrouwelijke leden van 

de KNVB weten het en onze meiden en vrouwen 

bij SV Brandevoort weten het!

Verspreid over verschillende teams staan er iedere 

week ruim 80 meiden en vrouwen bij SV Bran-

devoort op het veld. Meisjes vanaf 4 die lekker 

bij de Draakjes spelen, meiden van bijvoorbeeld 

9 die in een gemengd team de kneepjes van het 

voetbal leren, meiden die in een van de meiden-

teams spelen of vrouwen op zondag aantreden 

bij ons Vrouwen 1 team of die het leuk vinden om 

op vrijdagavond een balletje bij de Veterinnen te 

trappen. 

Met ingang van seizoen 22/23 beschikt SV Bran-

devoort over een Vrouwen 1, een Veterinnenteam, 

een MO17-1 en een MO15-1.

Voor MO15-1, MO17-1 en het Senioren Vrouwen-

team is SV Brandevoort op zoek naar meiden 

en vrouwen met (enige) voetbalervaring. Voor de 

jongere teams en de Veterinnen is ervaring niet 

per se nodig.

Lijkt het je wat? Kom eens een keer meetrainen 

bij de Draakjes, een van gemengde teams (JO-

teams), meidenteams (MO-teams), de Veterin-

nen (30+) of het Senioren Vrouwenteam. Tot en 

met 8 januari is het winterstop, maar daarna vind 

je hier de trainingstijden: www.svbrandevoort.nl/

trainingstijden. Meld je daarvoor wel aan en ver-

meld daarbij je naam en geboortedatum. 

Voor meer informatie en het aanmelden 

voor een training, mail naar: 

coordinatormeiden@svbrandevoort.nl. 

Popkoor Brand New 
Voices zoekt leden
Wij zoeken versterking voor ons enthousiaste 

koor. Wie heeft er zin om zich aan te sluiten en 

gezellig te zingen op popmuziek? Wij zoeken 

vooral sopranen, mezzosopranen, tenoren en 

bassen. Ben je benieuwd en wil je eens proeven 

van de ontspannen sfeer? Kom dan eens kijken 

en luisteren op woensdagavond vanaf 20.00 uur 

in 't BrandPunt en misschien wil je meteen al 

wat meezingen.

We repeteren tot 22.00 uur met tussendoor een 

pauze. Na afloop kletsen we (voor wie dat wil) ge-

zellig even na onder het genot van een drankje, 

aan de bar in 'ons' mooie multifunctionele cen-

trum 't BrandPunt.

We zijn nog op zoek naar koorleden. Een goede 

balans tussen de verschillende stemgroepen is 

onmisbaar om een stuk werkelijk te laten 'leven'. 

Je hoeft geen solist als Guy Sebastian, Justin Bie-

ber, Michael Bublé of Ed Sheeran te zijn. Sterker 

nog, liever niet zelfs. In een koor werk je namelijk 

als team samen aan een mooi muzikaal geheel.

Kom langs of meld je aan via de website: www.

popkoorbrandnewvoices.nl. Daar vind je ook meer 

informatie over Popkoor Brand New Voices.

www.onsbrandevoort.com
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binnenkort:

zo 08 jan 15:30 u  

grollo
THE MUSIC OF CUBY & THE BLIZZARDS
zo 15 jan 15:30 u  

iconic albums 
MOONTAN BY GOLDEN EARRING  
vr 20 jan 20:30 u  

amarok
za 28 jan 19:00 u  

giants of progrock
PINK FLOYD, GENESIS & KING CRIMSON
do 02 feb 20:30 u  

imonolith
za 11 feb 21:00 u  

the perfect tool
TOOL-TRIBUTE
za 22 apr 21:00 u  

made in purple
THE MUSIC OF DEEP PURPLE
zo 23 apr 15:30 u  

ravaging europe metalpack
WARBRINGER & EVIL INVADERS, E.A

podium

KINDERFILMFESTIVAL
De hele kerstvakantie de leukste kinderfilms

LIVING
Ontwapenend drama over Britse gentleman 

BROKER
Zuid-Koreaans drama over adoptie

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Expo

Tot en met 15 januari 2023 
is de tentoonstelling ‘Myths 
of the Near Future’ van Un-
limited Dream Company te 
bewonderen in de expositie-
ruimte van De Cacaofabriek. 
De expositie betreft een ten-
toonstelling over de nabije 
toekomt van kunstenaar Paul 
Segers. De expositieruimte is 
dagelijks gratis te bezoeken 
tussen 13.00u. en 17.00u. 

09       t/m
12

’22

 

15
01

’23

Unlimited
Dream
Company solo

udc-productions.com
cacaofabriek.nl

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  

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,-

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

BIJ AFSLUITING VAN EEN JAAR-
CONTRACT*VAN € 32,95 P.M. 
SPORT JE DE MAANDEN 
JANUARI EN FEBRUARI GRATIS!
*(01-03-2023 t/m 01-03-2024).

SPORT NU 
2 MAANDEN 
GRATIS
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Enige tijd geleden berichtten we dat er plannen zijn om een 
Nettorama supermarkt te vestigen aan de Hortsedijk tussen 
Stiphout en Mierlo-Hout in. Een rechter kende deze vergunning toe.

Gemeente Helmond is teleurgesteld over deze uitspraak en heeft een andere 

mening, de locatie is in strijd met het bestemmingsplan. En heeft een hoger  

beroep ingediend tegen deze uitspraak bij de Raad van State. Een prijsvech-

ter op deze plek is een grote bedreiging voor de bestaande supermarkten en 

niet gewenst, omdat er al teveel supermarkten per hoofd van de 

bevolking in Helmond zijn. Met spanning wachten de 

diverse instanties deze uitspraak af.

Nettorama supermarkt

F |  Bulter architecten
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BIJZONDER 
BLOEMETJE

Tekst: Holke Flapper

Onze leden maken niet alleen vrienden voor het 

leven, maar groeien in hun persoonlijke ontwik-

keling. Scoutingactiviteiten zijn veel buiten in de 

natuur. Andere activiteiten staan in het teken 

van iets goeds doen voor de samenleving. Scou-

ting draagt graag bij aan een betere wereld.

Er zijn verschillende soorten scouting: lands-

couting, waterscouting en luchtscouting. Ook 

kinderen met een beperking kunnen deelnemen 

aan het Scoutingspel. Binnen een scoutinggroep 

zijn er verschillende speltakken waarin kinderen 

en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spe-

len. Scouting biedt haar (jeugd-)leden, ongeacht 

culturele achtergrond, afkomst, gender, geloof, 

beperking of politieke overtuiging, een veilige en 

leerzame speelomgeving. 

Bij Scouting in Nederland spelen kinderen en 

jongeren samen en daarom is de vereniging zo-

wel lid van de wereldbond voor iedereen – World 

Organisation of the Scout Movement (WOSM) 

– als van de aparte wereldbond voor meiden – 

World Association for Girl Guides and Girl Scouts 

(WAGGGS).

Scouting Brandevoort

Scouting Brandevoort is een organisatie midden 

in de wijk die de waarden van Scouting belang-

rijk vindt. Scouts werken en leven samen, nemen 

verantwoordelijkheid en hebben respect voor 

ideeën van anderen. Bij Scouting Brandevoort 

gonst het van de activiteiten en speelt respect 

voor natuur en milieu een grote rol. Kinderen 

ravotten, jongeren zijn actief bezig en volwas-

senen begeleiden leeftijdsgroepen. Scouts zoe-

ken elkaar op om leuke dingen te ondernemen, 

en om te leren genieten van de natuur om ons 

heen. Iets wat bij jou past? Kijk eens op www.

scoutingbrandevoort.nl of ga gewoon eens kij-

ken bij de prachtige blokhut vlak naast het 

Sportpark Brandevoort.

We spreken met Christy van Rij, secretaris van 

de Scouting Brandevoort, en medeoprichter van 

Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende 
activiteiten waarmee kinderen en jongeren worden uitgedaagd 
zich persoonlijk te ontwikkelen. Scouting Nederland is de grootste 
jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Als je lid wordt bij een 
scoutinggroep bij jou in de buurt, ga je naar wekelijkse opkomsten, 
kun je mee op kamp en deelnemen aan allerlei lokale, landelijke of 
internationale evenementen. 

Een paar feiten
• Scouting Nederland is de grootste

 jeugd- en jongerenorganisatie van 

 Nederland met meer dan 110.000 leden.

• Wereldwijd zijn ruim 50 miljoen 

 kinderen en jongeren lid van Scouting.

• Er zijn meer dan 1.000 Scoutinggroepen

 in heel Nederland.

• In 90% van alle gemeenten zijn één of 

 meer scoutinggroepen actief.

• 75% van de vrijwilligers is jonger dan 

 25 jaar en zij besteden gemiddeld 8 uur 

 per week aan Scouting.

• 25% van de Scoutingvrijwilligers is ook 

 vrijwilliger bij een andere organisatie.

• Scouting heeft ruim 20 Scoutinglabel- 

 en kampeerterreinen voor scouts en 

 niet-scouts op de mooiste plekjes 

 van Nederland.

• Koningin Máxima is beschermvrouwe 

 van Scouting Nederland.
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HYPOTHEEK UIT 
JE EIGEN BV.
Als dag in een bv heb je meer manieren tot je beschikking om een hypotheek 

te regelen dan iemand met een arbeidscontract. Als de bv kapitaalkrachtig 

genoeg is, kun je zelfs je eigen hypotheekverstrekker worden.

In een notendop

Je legt in een hypotheekovereenkomst met je eigen bv vast wat de looptijd is 

van de lening en de hoogte van de hypotheekrente en de aflossingen. De rente 

betaal jij zelf aan je eigen bv zoals je dat anders zou doen bij een bank. Deze is 

ook fiscaal aftrekbaar van je inkomsten. 

TIP! Heb je al een hypotheek op je woning bij een bank? Dan kan 

het voordelig zijn om over te stappen naar een hypotheek van je bv. 

Zakelijk handelen

Deze lening moet voldoen aan zogenoemde zakelijke voorwaarden. Dit zijn 

voorwaarden die de bv ook zou stellen aan een derde, die overigens in verge-

lijkbare omstandigheden verkeert. Zet deze voorwaarden ook altijd in de over-

eenkomst. 

Belastingdienst

Als je geld leent van je bv, dan heb je een schuld bij de bv. De bv heeft een vor-

dering op jou en verdient rente die jij betaalt over de hypotheeklening. De lening 

voer je op in 2 belastingaangiften, namelijk de aangifte inkomstenbelasting en 

de aangifte vennootschapsbelasting. 

Terugbetalen

Ook een lening uit je bv moet je een keer terugbetalen. Als je je bedrijf wil ver-

kopen kan dat problemen geven. Het kan dan ook in sommige gevallen ver-

standiger zijn om je inkomen uit de bv te verhogen en de hypotheeklening toch 

privé aan te gaan. 

De juiste keuze

Een hypotheek vanuit de bv financieren kan aantrekkelijk zijn, maar elke keuze 

heeft een keerzijde. Door middel van een financieel plan stem ik samen met 

jou je financiën af op je wensen, doelen en dromen. Het hebben van een plan 

heeft nog een ander belangrijk voordeel. Het geeft je focus. Hierdoor neem je 

financiële beslissingen met een focus op je doel: het bereiken van je wensen 

en dromen.

Herselsestraat 7, Brandevoort - Helmond
06-50524702 | hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl

de Scouting in november 2001. Zij heeft ook het bijzondere insigne van 

20 jaar lid. Het nieuwe credo van de Scouting ‘Zin in avonturen’ wordt 

verder uitgewerkt in kampen en trainingen. Scouting Brandevoort is 

begonnen met 4 bestuursleden. Door actieve werving snel gegroeid tot 

ca 189 kinderen, verdeeld over verschillende groepen. 

De jongste kinderen zijn de Bevers 5-7 jaar (11) vervolgens de Welpen 

7-11 jaar (46) 2 groepen vrijdagavond en zaterdagochtend, dan de 

Scouts (40) ook 2 groepen van 11 - 15 jaar op vrijdag en zaterdagoch-

tend. Dan de Explorers (12) 15-18 jaar die ook naar kampen in het bui-

tenland gaan. Voorbeelden hiervan zijn het Zwitserse Scouting Kander-

steg, het Internationale Scout Centre: www.kisc.ch.

Rover Scouts 18-21 jaar (19) werken geheel zelfstandig , draaien zelf hun 

programma maar wel op aanwijzing van Scouting Nederland. Christy 

heeft hier een adviserende rol. Ze hebben een eigen bestuur en bepa-

len zelf hun programma. Komen 1 x per week op vrijdagavond bij elkaar 

en gaan regelmatig naar diverse bestemmingen zoals Praag en loca-

ties in Duitsland en Oostenrijk. Dan volgen de Pioniers (8) en de Plus 

Scouts (28) 21 jaar en ouder 1x per maand komen ze bij elkaar, gaan 

wandelen op de Strabrechtse Heide , paddenstoelen zoeken, whisky 

proeven, escaperoom maken en uitvoeren, of ondersteuning  voor de 

leiding van diverse groepen en activiteiten zoals hulp bij Dicken’s Night. 

Houthakken is ook populair.

Kaderleden in totaal 68, een respectabel aantal. Dat komt omdat ie-

dereen bij de scouting betrokken wil blijven. Doordat men jarenlang 

met elkaar te maken heeft en zich gezamenlijk inzet voor kinderen, 

schept dat een stevige band en voelt het als één grote familie. Scou-

ting Brandevoort is daarnaast trots op het feit dat de jonge leiding het 

stokje zal overnemen.

MIERLOSEWEG 264, HELMOND | 0492 - 54 49 10
BLOEMBOETIEKNICOLE.NL

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

Bloemboetiek

Nicole
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InspiratieInspiratie
PROTEST
SKI-, OUTDOOR-,
SPORTPULLY
DAMES | HEREN

ZIENER
GORETEX HANDSCHOEN
WATERDICHT | GEVOERD

2 STUKS 
€ 75.-

 
€ 49.99

van €44,99

van € 65,-

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

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

Airco Service
Bandenwissel

Leenauto beschikbaar
Trekhaakmontage

Uitlaan
Verkoop occasions

Kleine schades
Onderhoud en reparatie van personen- 

en lichte bedrijfswagens
Apk-keuringen (ook voor diesel)

O
N

ZE D
IEN

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

ONZE SERVICES
Haal- en brengservice

Koffie en thee staan klaar
Wachtruimte

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

FIETSEN Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933www.henkvanrooijfietsen.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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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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ELEKTRA - LAADPALEN - ZONNEPANELEN - METERKASTEN

GOED
PUNT
OVER
GELD.1

Telefoon   0492 79 21 48
E-mail       suzandejong@geldenwoning.nl
Internet    www.geldenwoning.nl

Suzan de Jong
Hypotheek adviseur

Besparingen
mogelijk
in deze
dure tijden!

Brugstraat 81
5731 HG  Mierlo

Geld & Woning Mierlo-Brandevoort 

Op het vlak van:
• Hypotheek
• Overlijdensrisico
 verzekering
• Schadeverzekering
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Weekkrantdeloop 

weekkrantdeloophelmond
Volg ons!

Wil jij ook wat bijverdienen? 

Word nu bezorg(st)er 

voor Weekkrant De Loop Helmond

bezorging@deloop.eu06-18938912

BIJ OBS 
BRANDEVOORT 
GROEIEN 
WE SAMEN
Elke ouder wil zijn kind zien opgroeien tot een persoon die durft op 
te komen voor zichzelf. Gelukkig heeft elk kind de kracht in zich om 
te groeien. Elke stap die een kind zet, brengt het dichter bij zichzelf. 
Kinderen groeien dan ook niet alleen. In dit proces zijn veel factoren 
van grote invloed, waaronder een basisschool. Daarom groeien we 
bij OBS Brandevoort samen. OBS Brandevoort geeft kinderen de 
ruimte om te groeien, door middel van de 4 V’s.

Door: Lonneke van Lieshout (OBS Brandevoort)

Vertrouwen hebben in elkaar

OBS Brandevoort is een fijne plek waar iedereen welkom is en kan groeien. 

Vertrouwen is de basis: in jezelf en in de leerkracht. Respect hebben voor 

elkaar, positief met elkaar in gesprek blijven en afspraken nakomen. De 

dagindelingen zijn vast en duidelijk, dat geeft rust.

Verbinding tussen leerkracht, leerling en ouder

Leren met en van elkaar. Het uitgangspunt van OBS Brandevoort is de 

driehoek leerkracht, leerling en ouder. Gaan voor een goede relatie met 

leerlingen en ouders, waar iedereen oog heeft voor elkaar en luistert naar 

elkaar. In de klas en daarbuiten wordt op veel manieren samengewerkt, ook 

met externe zorgpartners en bedrijven in de regio.

Verwachting die realistisch is

De verwachtingen zijn helder en het team, de leerlingen en ouders zijn sa-

men verantwoordelijk voor en betrokken bij de groei van de leerlingen. Het 

team van OBS Brandevoort kijkt naar wat een leerling kan, daarin zijn de 

verwachtingen hoog en realistisch. Niet het resultaat, maar het proces en 

de groei zijn belangrijk met daarbij uitdagende lesmaterialen.

Vernieuwing, met de tijd meegaan

De wereld verandert en OBS Brandevoort beweegt mee. De pijlers van 

Brainport vormen de basis van een eigentijds onderwijsaanbod. Leerlingen 

ontwikkelen een eigen identiteit en krijgen de ruimte om hun talenten te 

ontdekken door het stimuleren van creativiteit en nieuwsgierigheid. 

OBS Brandevoort blijft als school vernieuwen en wil voorop blijven lopen 

met het aanbieden van moderne leermiddelen en werkvormen om samen 

te kunnen groeien.

VerbindingVertrouwen
Onze school is een fijne plek 

waar jij je veilig voelt

GROEIEN DOEN 

Met de 4 V’s van OBS Brandevoort

WE SAMEN!

Verwachting
Je kunt veel en wij helpen je 

om jouw talenten te ontdekken

Vernieuwing
Je leert door nieuwe  

dingen te onderzoeken

Leren doen we met 
en van elkaar

WWW.HELMONDNU.NL

Uw bezorg(st)er wenst ufijne feestdagen en een gelukkig20232023
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Een vitaal 
Brandevoort 
mede dankzij Jibb+ 
Een kennismaking met het wijkteam 
Jibb+ is een Helmondse stichting die zich inzet om beweging toegankelijk te maken voor iedereen, 
eventueel in combinatie met gezonde voeding. Zij zien namelijk een verschil tussen de verschillende 
generaties: ouderen bewegen over het algemeen minder dan jongeren en ook voor kinderen is het soms 
moeilijk iets te vinden wat goed bij ze past én wat ze leuk vinden. Jibb+ doet haar best deze verschillen te 
verkleinen. Zo organiseren ze bijvoorbeeld beweeglessen in alle wijken van Helmond en zijn er ook overal 
ommetjes en beweegroutes uitgezet. Elke wijk heeft tevens haar eigen wijkteam.

Door: Wendy Lodewijk

Babette, Lisanne en Flo | F Wendy Lodewijk
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Wijkteam Brandevoort bestaat uit Flo de Haas, Babette Spierings en Lisanne van der Veen. 

De enthousiaste, jonge en energieke dames hebben alle drie een sportopleiding afgerond en 

hebben dus de meest geschikte achtergrond om anderen goed te kunnen helpen bij sport 

en beweging. Ze hebben allen hetzelfde doel voor ogen: het verbinden van wijkinwoners en 

sportaanbieders, maar daarnaast ook individuen op weg helpen die graag op eigen gelegen-

heid werken aan hun gezondheid en conditie. Samen werken aan een vitaler Brandevoort.

Senioren

Flo richt zich met name op senioren. Ze is actief bij wijkhuizen en zorginstellingen en onder-

zoekt waar behoefte aan is. Op die behoeftes wordt ingespeeld door te ondersteunen om 

dingen mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de pilot met beweegtoestellen die eerder 

dit jaar geplaatst waren bij Sportpark Brandevoort. De reacties waren erg positief en de meer-

waarde van een dergelijke beweegtuin is bewezen. Daartoe heeft Jibb+ samen met onder 

andere de gemeente ervoor gezorgd dat deze beweegtuin terugkomt in definitieve vorm. De 

plaats van de beweegtuin en het moment van realiseren, wordt nog bekend gemaakt. Buiten 

Brandevoort zet Jibb+ zich Helmond-breed in voor senioren, door middel van de organisatie 

van diverse evenementen en activiteiten.

Een ander project waar Flo zich voor inzet, is Life Goals. Hierin worden sportmomenten ge-

creëerd voor jongeren en volwassenen voor wie het moeilijker is om bij een reguliere sportclub 

aan te sluiten. Mensen met een psychische kwetsbaarheid en een leeftijd tussen 14 en 40 jaar 

kunnen meedoen. Samen met een coach worden ‘life goals’ opgesteld en worden talenten 

verder ontwikkeld. Daarnaast zijn er Life Goals-beweeggroepen waarbij je de mogelijkheid 

krijgt om meerdere sporten uit te proberen. Meer informatie lees je op jibbplus.nl/life-goals. 

Kinderen

De focus van Babette ligt vooral op kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. Zo werkt ze 

samen met het regulier én speciaal onderwijs, maar ook met diverse kinderopvangorgani-

saties. Ze geeft ook les aan kleuters om hun motorische ontwikkeling te ondersteunen, in 

voorbereiding op de basisschool. Jibb+ organiseert diverse evenementen die gericht zijn op 

kinderen en bewegen. Denk bijvoorbeeld aan de Koningsspelen en het straatvoetbaltoernooi 

van Helmond. Babette ondersteunt hierin.

Mensen met een beperking of chronische aandoening

Lisanne zet zich in voor mensen, voor wie sport of beweging wel een uitdaging kan zijn, van-

wege een beperking of chronische aandoening. Samen met anderen van Uniek Sporten De 

Peel helpt zij deze doelgroep zich weer beter in hun vel te laten voelen. Sport en beweging is 

hierbij niet het doel, maar het middel. De vraag ‘Wat wil je doen en wat is er mogelijk?’ staat 

voor haar centraal. Lisanne is tevens de contactpersoon voor sportaanbieders en verenigin-

gen. Vanuit die rol organiseert ze in samenwerking met de gemeente en de Rabobank eens 

in de zoveel tijd een zogeheten Sportcafé. Aanstaande 7 februari vindt er weer een Sportcafé 

plaats. Voor dit Sportcafé zijn alle sportaanbieders uit Brandevoort en Mierlo-Hout gevraagd 

deel te nemen. Het doel van deze avond is om duidelijk te krijgen welke vragen en wensen er 

leven, zowel in de betreffende wijken als bij de verenigingen zelf. 

Meer informatie

Wil je meer te weten komen over Jibb+ en wat zij doen? 

Kijk op www.jibbplus.nl. Zou je graag in contact komen 

met Flo, Babette of Lisanne? Kijk dan op de pagina voor 

het beweegprogramma van Brandevoort: jibbplus.nl/

beweegprogramma-brandevoort. Daar vind je alle informatie 

over wat er zoal door Jibb+ georganiseerd is en wordt in 

Brandevoort. Onder het kopje ‘Meer weten?’ vind je de 

corresponderende mailadressen van de dames uit het wijkteam.
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Carnaval 2023 komt 
eraan in Brandevoort!

Wij stellen aan u voor: Prins Mattie I met zijn ad-

judant Kevin. Zij zullen alle Brandevoorters voor-

gaan tijdens het carnaval 2022-2023. Het motto 

van onze nieuwe Hoogheid is: ‘Wai doen’ut dees 

joar dubbel!’.

Onze nieuwe hoogheden zijn nog steeds een 

beetje beduusd. Wat was het een geweldig feest 

met de bekendmaking op 19 november. De op-

komst op het podium, het juichen van alle gas-

ten en alle bijzondere momenten om hen heen, 

dat maakte de bekendmaking heel speciaal. Dit 

alles onder de muzikale begeleiding van kapel 

De Durbloazers, De Brandeleros en DJ Sem. De 

avond was voorbij voordat ze het in de gaten 

hadden. De receptie een week later overtrof hun 

verwachtingen. Zoveel felicitaties van carnavals-

verenigingen uit de regio, waar natuurlijk ook de 

optredens van diverse dansgardes niet mochten 

ontbreken. Het podium stond vol, we hebben 

gezien dat onze nieuwe hoogheden ook wel van 

een dansje houden!

Dit alles zou niet mogelijk zijn door de inzet van 

onze leden, commissies, sponsoren en mede-

werkers van ’t Brandpunt. Hiervoor willen wij hen 

hartelijk bedanken. CS de Brandeliers weet één 

ding zeker: het laatste carnaval is nooit het laat-

ste carnaval! In Brandevoort is altijd plaats voor 

een nieuwe activiteit. Het brengt ons zo veel ple-

zier en saamhorigheid in de wijk en daarbuiten. 

Komende week is het alweer Kerstmis, een tijd 

die je het liefst met familie en vrienden door-

brengt. Namens onze hoogheden Prins Mattie I, 

zijn adjudant Kevin en leden van CS de Bran-

deliers, wensen wij iedereen alvast een gezond 

en voorspoedig 2023! Graag tot ziens in het  

nieuwe jaar!

Bestuur CS de Brandeliers

We hebben hier twee jaar op gewacht, wekenlang hints geraden en ons geduld werd 
eindelijk dan toch beloond. De mascotte van De Brandeliers, het symbool voor de wijk 

Brandevoort, werd naar binnen begeleid door de oud-Prinsen. Een mooie traditie bij CS de 
Brandeliers. In de mascotte zat onze nieuwe hoogheid goed verstopt. 

Gelukkig kwam het verlossende woord al snel:

Prins Mattie I en adjudant Kevin | F CS de Brandeliers
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Recent heeft de Helmondse gemeenteraad gesproken over het beleidskader bur-

gerparticipatie. Met dit beleidskader moet duidelijker worden hoe de gemeente 

inwoners en andere belanghebbenden gaat betrekken bij besluiten. In Brande-

voort hebben we de laatste jaren kunnen zien dat dit nog niet altijd even soepel 

loopt. Zo werden inwoners niet of nauwelijks betrokken bij de aanpassingen naar 

Brainport Smart District. Ook bij de besluitvorming rond de hoogspanningska-

bels laat de communicatie te wensen over. Veel inwoners geven aan nooit enige 

communicatie van de gemeente ontvangen te hebben hierover. Hoe kun je dan 

een actieve bijdrage leveren als inwoner?

En dan hebben we het nog niet eens over plannen van onze buurgemeenten. 

Hoewel onze gemeente daar niet primair aan zet is voor de participatie, zou de 

gemeente via de samenwerking met buurgemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen 

er wel voor moeten zorgen dat ook inwoners van Brandevoort inspraak krijgen 

bij besluiten die hen direct raken. Of dat nu gaat om de wegen rond Brandevoort 

of meer recent de discussie over opvang van vluchtelingen op de Gulbergen. Wat 

kan u dan doen als u hierover mee wil praten of misschien zelfs wel actief wil 

participeren in het oplossen van geconstateerde problemen?

Een goed participatietraject begint met communicatie van de gemeente. Inwo-

ners moeten weten dat zij kunnen participeren, maar ook hoe zij dat kunnen en 

wanneer. Wat zijn de verwachtingen van het participatietraject en wat mogen 

inwoners verwachten van de gemeente? Daar is nog veel te leren. De gemeente 

moet inwoners actiever benaderen. Het moet voor inwoners zo laagdrempelig 

mogelijk zijn om te participeren.

Maar met alleen informeren zijn we er nog niet. Participatie betekent dat inwo-

ners ook echt mogen deelnemen aan de besluitvorming of de uitvoering van 

gemaakte keuzes. Zij kunnen de keuzes beïnvloeden. Dat wil niet zeggen dat 

ieder goedbedoeld idee ook kan worden opgevolgd, maar duidelijk moet zijn wat 

met de opgehaalde ideeën is gedaan, en als ideeën niet worden opgepakt moet 

worden gecommuniceerd waarom. Dat leidt tot meer betrokkenheid. Doel van 

de participatie is niet om de besluitvorming terug bij de burger te brengen. Dat 

wordt nog weleens gedacht. Doel van participatie is om de vele ideeën die onder 

onze inwoners leven te betrekken in de besluitvorming. Al onze inwoners geza-

menlijk weten immers meer dan wij als volksvertegenwoordigers, of de gemeen-

telijke bestuurders of ambtenaren ooit kunnen weten. In het participatietraject 

moet een open gesprek kunnen plaatsvinden over voor- en nadelen van voor-

stellen. Met deze ‘deliberatie’ worden voorstellen beter én ontstaat draagvlak.

Als VVD Helmond willen we inzetten op verbeteringen in de participatie. We ho-

ren dan ook graag of en hoe u beter betrokken wenst te worden en vooral ook 

bij welke thema’s. Heeft u ideeën, neem dan contact 

op met uw Brandevoortse raadsleden Rob de Greef 

(r.de.greef@raad.helmond.nl) of Joyce Willems-

Kardol (j.willems-kardol@raadhelmond.nl).

De VVD Helmond 

wenst u fijne feestdagen!

POLITIEKE COLUMN

Wilt u participeren?
Carnaval 2023 zal als vanouds gevierd worden 

in onze hoftempel 't Brandpunt. 

Zaterdag 14 en zondag 15 januari
Zwetsdagen (kaartjes verkrijgbaar in ’t Brandpunt)

Vrijdag 17 februari
Crazy TeenZ Party 

(leerlingen groep 7, 8 en 1e klas voortgezet onderwijs)

Dit jaar organiseren we natuurlijk weer zo’n superfeest met 

zanger Bas. Voor de ouders organiseren we een pubquiz in 

het café. Grote zaal Hoftempel ’t Brandpunt Vrijdag 17 fe-

bruari 2023, van 20:00 tot 23:00 uur. Kaartjes 5 euro per 

tiener, ouders gratis toegang. Verkrijgbaar in voorverkoop in 

’t Brandpunt of aan de deur.

Maandag 20 februari
Brunch

Carnaval zit er al voor de helft op, aansluiten bij een lekke-

re en gezellige brunch op maandagochtend is dan dus niet 

verkeerd. Grote zaal Hoftempel ’t Brandpunt. Inloop tussen 

10:15 en 10:30 uur en het duurt tot 12:30 uur. Kaartjes 6,50 

euro per persoon. Verkrijgbaar tot en met zondag 12 februari 

in voorverkoop in ’t Brandpunt

Kindermiddag

Op maandag in de middag is het weer zo ver; de jaarlijkse 

kindercarnavalmiddag! Grote zaal Hoftempel ’t Brandpunt.

Vanaf 14:00 uur, kaartjes zijn verkrijgbaar in de voorverkoop 

en aan de deur. Garderobe: verplicht, 1 euro per jas

Dinsdag 21 februari
Op dinsdag komt ook in Brandevoort helaas een einde aan 

carnaval. In ’t Brandpunt hebben we dan nog een besloten 

VIP-feest voor een bijzondere doelgroep.

Café Hoftempel ’t Brandpunt vanaf 13:00 – 16:00 uur.

Programma 
Brandeliers 2023
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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!

GRATIS

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

Deze aanbieding is geldig van 7 december t/m 27 december 2022

14,99

Nougatine 
 ijstaart

8 -10 personen - Schoonderwoerd

Normaal 18,49

Garnalen 
 gepeld
400 gram - Epic

Normaal 8,79

6,49

Team Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

UW COMMUNICATIE SPECIALIST

Fijne
 Feestdagen
2023

W I J  W E N S E N  J E

E N  E E N  H O O P V O L
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In de Helmondse wijk Brandevoort, wordt de wijk 

van de toekomst ontwikkeld door  de gemeente 

Helmond met Stichting Brainport Smart District 

(BSD). Joyce Willems-Kardol van de VVD is inge-

schakeld door de eerste deelnemers aan het in-

novatieve wijkje 40 KavelLAB ten noorden van de 

Helmondse wijk Brandevoort. De auteurs ervan 

zeggen te spreken namens ‘alle pioniers’. De stag-

nerende voortgang van de bouwprojecten baart 

hen zorgen, alsmede de samenwerking met ge-

meente Helmond en de stichting Brainport Smart 

District (BSD). In de brief van medio november 

eisten ze helderheid. Die is er nog steeds niet. 

Belofte

Hun grootste frustratie: de grondtransacties zijn 

nog steeds niet rond. Dit druist volgens hen in 

tegen de belofte die in mei van dit jaar is ge-

daan, die erop neerkomt dat de kandidaat-be-

woners hun grond kunnen aankopen zodra aan 

enkele ‘randvoorwaarden’ is voldaan. Volgens de 

woordvoerders van 40 KavelLAB, ook wel ‘Slim-

ste wijk ter wereld’ genoemd, waren er diverse 

gegadigden die al in juni hun zaakjes op orde 

hadden. Met dit laatste zouden de gemeente 

Helmond en de stichting BSD zich niet houden 

aan de gesloten samenwerkingsovereenkomst. 

Daarin staat dat kandidaat-bewoners meteen 

na het voldoen aan de randvoorwaarden een 

grondkoopovereenkomst kunnen tekenen. Deze 

is nodig om de financiering van het bouwproces 

rond te kunnen krijgen.

Risico’s

In een gesprek met de zogeheten pioniers be-

gin oktober benadrukte GroenLinks-wethouder 

Bonte de beloftes te zullen nakomen. Ook zeg-

de hij toe de communicatie van gemeente Hel-

mond en stichting BSD richting de aspirant-ko-

pers te zullen verbeteren. Twee maanden later 

verkeren zij nog steeds in grote onzekerheid en 

zijn hun risico’s groot. Genoemd worden onder 

andere oplopende bouwkosten, lastig te vinden 

bouwpersoneel, toenemende rentepercentages 

op de hypotheekmarkt en de kans dat 40 Ka-

velLAB-deelnemers afhaken, met alle financiële 

gevolgen van dien. 

Onbehoorlijk bestuur

Ook veel belangrijke informatie ontbreekt nog, 

ondanks verzoeken van 40 KavelLAB om duide-

lijkheid te verschaffen. Het gaat hierbij om onder 

meer de redactionele inhoud van de koopo-

vereenkomst, de status van het huishoudelijk 

reglement en details over het watersysteem 

en de infrastructuur in de nieuwe wijk. Door de 

toekomstige bewoners wordt in de brief dan ook 

gesproken van onbehoorlijk bestuur door het 

college van gemeente Helmond en onzorgvuldig 

handelen door BSD.

Brainport Smart District stagneert
door onbehoorlijk bestuur?
Pioniers Brainport Smart District luiden de noodklok
BRANDEVOORT | VVD Helmond heeft concrete aanwijzingen dat het prestigieuze 
bouwproject 40 KavelLAB van Brainport Smart District in Brandevoort ernstig stagneert. 
In een brief van de pioniers wordt gesproken van onbehoorlijk bestuur door het college 
van gemeente Helmond. De partij voelt verantwoordelijk GL-wethouder Arno Bonte 
hierover deze week aan de tand door middel van raadsvragen.

F | Gemeente 
Helmond
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AMBIGU
AMBITIEUS
BOERKA
CISIS
COUPEUR
ELLENDIG
EROTISCH
ETIKET
ETIQUETTE
GENRE
GIETER
KETEN
KILTE
KRACHTTERM
KROKET

LAMPENGLAS
MAGIE
MEENT
MEERKAT
ONOMWONEND
PRIMEUR
RECORDER
SCHOP
SCHREDE
SMART
SMEDER
STOPPEL
TOETEREN
WEGVALLEN

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

DOE MEE 
EN WIN!

Puzzel mee en win een overheerlijke 
Brabantse kaneelkoek 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:
Thea Heldens

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

TAVERNA NIKOS

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!

18



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
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
Dansschool Friends | www.dansschoolfriends.nl
Dansschool UC Dance | www.ucdance.nl
Damiaanparochie | www.damiaanhelmond.nl
Dédé Dance | www.dededance.nl
DV X-perience dans | www.dvxperience.nl
Flame Trails | www.flametrails.nl
Fotoclub Brandevoort | a.storm4@chello.nl | www.fotoclubbrandevoort.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
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
SV Brandevoort | www.svbrandevoort.nl
Theater Brandevoort | info@bartvanloon.nl | www.theater-brandevoort.nl
Tafeltennisvereniging Stiphout | www.ttvstiphout.nl
Turnvereniging H.T. ‘35 | www.ht35.nl
TV Carolus | www.tvcarolus.nl
Twirlver. Imagination Helmond | www.twirlplaza.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
Volleybal Polaris | www.vcpolaris.nl
Yogastudio Toermalijn | www.studio-toermalijn.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

December is aangebroken en dat betekent een drukke, maar gezellige 
periode voor velen van ons. Op zoek naar een plek om even wat rust te 
vinden, of om juist onder de mensen te zijn? De deuren van het wijkhuis 
staan ook gedurende deze maand grotendeels open, ook al zullen wij 
even genieten van een korte kerstvakantie om er zo in het nieuwe jaar 
weer volop tegenaan te kunnen! 

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
Maandag t/m donderdag: 10:00 – 00:30 uur
Vrijdag: 10:00 – 01:00 uur
Zaterdag: 09:00 – 13:00 uur

Per 1 januari 2023 zal het wijkhuis voortaan op maandag tot en 
met donderdag om 00:00 uur haar deuren sluiten. De weekend-
openingstijden blijven hetzelfde; openingstijden voor evenementen 
kunnen afwijken.

18 december 2022 Dickensnight
8 januari 2023 Nieuwjaarsreceptie
14 januari 2023 Zwetsavond Brandeliers & Stichting 
  Brandevoort in Actie
15 januari 2023 Zwetsmiddag Brandeliers & Stichting 
  Brandevoort in Actie
12 februari 2023 Voorspeelochtend Gitaarschool Eric van Oss
17 februari 2023 Tieneravond Brandeliers
18 februari 2023 After-optocht bal Brandeliers
20 februari 2023 Kindercarnavalmiddag Brandeliers & 
  Stichting Brandevoort in Actie
5 maart 2023 Olum Danstoernooi SVD
11 & 12 maart 2023 Fototentoonstelling Fotoclub Brandevoort

Nieuwjaarsreceptie
Wijkhuis ’t BrandPunt en de Wijkraad Brandevoort nodigen alle wijk-
bewoners van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie in het wijkhuis op 
zondag 8 januari 2023. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we samen het 
glas heffen op het afgelopen jaar en het nieuwe jaar. Daarnaast zal de 
Brandevoorter van het Jaar 2022 verkozen worden, voor het eerst sinds 
de coronapandemie. Iedereen is welkom vanaf 13:00 uur 
in ’t BrandPunt!

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 06 – 22 99 84 79.

Tot snel in wijkhuis ’t BrandPunt!

UPDATE WIJKHUIS 
’T BRANDPUNT
DECEMBER
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COMING HOME FOR
 CHRISTMAS 

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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