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Narda van Zandvoort aan de Strobolhoeve had kennelijk op
veel bezoek gerekend. De koffiemachine stond klaar toen
omstreeks 10.00 uur ’s ochtends een groepje technische
mensen en ondersteuning haar huis binnenvielen. De aannemer voor het project in Brandevoort, Van den Berg, en
de projectleider van OnsBrabantNet, Jan Boesveld, werden
hartelijk ontvangen door de heer en mevrouw Van Zantvoort op de Strobolhoeve 15.

redactie
alfonne van der vleuten,
marga dobma,
marjan meelker, marlene drouen,
cora brouwer, vacatures per direct
distributie
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familie princen

“Verboden voor bouwverkeer” staat er in grote letters op
een bord aan de toegangsweg naar de “Hoeves”. Een chauffeur die dit bord woensdagavond 27 februari negeerde werd
het bijna noodlottig! Met zijn dieplader, waarop een machine
stond die gaten boort voor betonpalen, had hij problemen om
de rotonde bij de Hoeves te nemen. De boor steekt namelijk
een behoorlijk stuk uit over de voorzijde van de cabine van de
vrachtwagen.

bij vragen of klachten over bezorging:
distributie@brandevoortercourant.nl
advertenties
werving paul princen
opmaak www.spons.nu
advertenties@brandevoortercourant.nl
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vanGrinsven drukkers bv Venlo
oplage: 3.100 exemplaren
omvang 68 pagina´s
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Zondag 23 maart 2008 was het eindelijk weer zover. Het
weer in de week voorafgaand aan Pasen dreigde het jaarlijks
terugkerende evenement in het water te gooien, maar niets
was minder waar. Bij het ontwaken werden de kinderen,
papa’s en mama’s blij verrast door het prachtige weer. Een
strak blauwe hemel en een krachtig zonnetje verwarmde
het Antoniusbosje in hoog tempo. De Paashaas was weer
vroeg in touw.

johan janssen

giel pollemans, tyssenvoort 5

Geïnspireerd door een les over het klimaat en Al Gore zijn
kinderen van groep 7 van OBS Brandevoort op eigen initiatief de deuren langs gegaan om (statie)geld in te zamelen
voor een milieudoel. Na een stemronde in de klas besloten
ze om bomen te kopen voor de ecozone in de eigen wijk.
Ook wil deze milieubewuste klas een ‘milieu-message in a
bottle’ in de grond stoppen voor komende generaties.

5706 kk helmond
redactie@brandevoortercourant.nl
het wijkblad op internet
www.brandevoortercourant.nl
brandjes

43

brandjes@brandevoortercourant.nl

Voor een behoorlijk aantal judoka’s uit Brandevoort was dit
een nieuwe beleving, voor andere inmiddels een regelmatig
terugkerend gebeuren.Wekelijks volgen zij al wel één van de
vele judotrainingen die in Brandevoort gegeven worden of
nemen deel aan de selectietraining in Mierlo. Budovereniging De Hechte Band hield op zondag 16 maart de jaarlijkse
clubkampioenschappen in Mierlo. Zo’n 130 jeugdleden, de
jongste deelnemer amper 3 jaar en slechts 12 kg.

reacties
info@brandevoortercourant.nl
foto voorpagina
ugur ozdemir
www.ugurozdemir.nl
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de redactie behoudt zich het recht voor,
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. De ingeleverde kopij verplicht de
redactie niet tot plaatsing. Opname van
kopij betekent niet automatisch dat de
redactie het met de strekking ervan
eens is. Ook is het mogelijk dat door
ruimtegebrek niet alle
aangeleverde kopij wordt geplaatst. De
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verfrissend beeld neergezet van de wijk en van objecten
buiten de wijk.Wethouder Stienen laat blijken zijn gevoel
van trots voor Brandevoort niet onder stoelen of banken te willen steken. Laten we hopen dat de fotoclub zich
in deze traditie nog jarenlang kan vinden. De lente kan
dus nu met al zijn nieuwe kracht beginnen. n
GP
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Bezinning kan leiden tot nieuwe inzichten en het inslaan
van nieuwe wegen. De open dag in het wijkhuis belooft
veel goeds. Het was afwisselend druk en er liepen veel
oude bekenden maar ook veel nieuwe gezichten het wijkhuis binnen.Voor onze courant kunnen we een nieuw lid
begroeten; wij hopen dat ook de andere werkgroepen en
kaderleden wat nieuwe leden hebben mogen noteren.
De bomen in de Rubeemden groeien goed. Zij laten zien
dat de jeugd nog tamelijk bewust leeft. Zeker deze jeugd
is zich bewust van het toevallige moment dat zij hier op
deze aarde bestaan. Er is genoeg reden om hier met zorg
aan te werken.
Het winkelcentrum krijgt iedere week meer gezicht. Bewoners ontdekken de aanbiedingen en af en toe is het
gezellig druk voor de al geopende zaken die hun spullen
etaleren.
De oranje kabels voor de glasvezels liggen nu nog boven
de grond. Maar dat zal niet lang meer duren; nog voor
Koninginnedag (waarvan de viering, ondanks de oranje
kabels, dit jaar niet doorgaat in Brandevoort) zullen ondergronds alle kabels de woonhuizen binnengeleid zijn
en een vaste verbinding tot stand zijn gekomen. Zoals u
kunt lezen zijn de eerste bewoners al aangesloten en het
lijkt erop dat de verbindingen uitstekend functioneren.
Nu nog de data en de andere content en de technologische mogelijkheden voor de wijk liggen weer jaren voor
op het schema.
De fotoclub heeft met al zijn vrijwilligers en andere, al
dan niet professionele krachten, een prachtig nieuw en

fotoclub
brandevoort
maart 2008 9

Onder grote belangstelling van genodigden en wijkbewoners
geeft de fotoclub haar derde, nog professionelere presentatie. Drie dagen lang genieten meer dan 650 wijkbewoners
van de unieke en bijzondere beelden van objecten uit de wijk
en van ver buiten de wijk. Aan rijkelijk met foto’s behangen
wanden zie je de meest uiteenlopende kleurencombinaties,
spannende composities, van abstracte tot hele concrete opnames van natuur, gebouwen en mensen. Voorzitter Saskia
Boekstal onderstreept nog eens de geweldige onstuimige
groei, maar ook de enorme prestatie van de fotoclub. Binnen een tijdsbestek van enkele jaren is de groep uitgegroeid
tot een club die nu een ledenstop moet instellen.
Voor wethouder Stienen is het heel duidelijk waarom de fotoclub zo veel aanwas heeft en waarom de bezigheden van
de groep zoveel mensen aanspreken. In een tijd dat vrijwel
alles digitaal gecommuniceerd wordt, is het heel fijn om af
en toe ook even iets op papier of in een lijst te zien. Een
foto is nog steeds, net als vroeger, heel bijzonder. Een beeld
vasthouden en op een creatieve manier naar de werkelijkheid kijken is een uitdaging. De fotoclub brengt dit idee en
dit gevoel in beeld en maakt het tastbaar. Waarschijnlijk is
deze interpretatie een reactie op de digitale nieuwe wereld,
de reden dat de komende jaren de fotoclub alleen maar
verder zal gaan groeien. De wethouder geeft te kennen de
volgende jaren graag terug te komen om de ontwikkeling
van de fotoclub op de voet te kunnen volgen. De publiekskeuze levert uiteindelijk de volgende foto’s op. Als mooiste foto van Franka van Vlerken “bij de Utrechtse Dom”
gevolgd door de als 2de uitverkozen foto van Rob Schats
“herfstzon” en tenslotte van Heinz Trebuth “bootje”.
Gefeliciteerd met jullie presentatie en indrukwekkende
prestatie. n
GP

wijkhuis ’t brandpunt

de brandevoorter stichtingen willen uw mening weten

IN DE WIJK ZIJN DRIE BELANGRIJKE STICHTINGEN
ACTIEF
Stichting Wijkraad Brandevoort (SWB) vervult de belangrijkste rol in de formele communicatie
tussen de wijk en de Gemeente Helmond. Daarnaast
houdt de SWB zich bezig met alle zaken die betrekking
hebben op leefbaarheid in de wijk. Dat houdt in dat de
commissies Spelen & Groen, Buurtpreventie, Verkeer
etc. behoren tot het aandachtsgebied van de wijkraad
Stichting Brandevoort in Actie (SBiA) biedt
een platform voor het groeperingenoverleg en beoogt
de coördinatie van alle activiteiten in de wijk. Tot het
overleg binnen SBiA hebben zich vrijwel alle clubs, verenigingen, commissies en wat dies meer zij aangesloten. Van Brandevoorter Dag tot Paaseieren zoeken, van
Sinterklaas tot Scouting en van Dickens tot Fietstocht.
Daarnaast organiseert SBiA vele activiteiten, met het
doel deze op gang te helpen en zo mogelijk later te laten verzelfstandigen. Een goed voorbeeld daarvan is het
carnaval in wijkhuis ’t BrandPunt, dat heeft geleid tot de
oprichting van een heuse vereniging!
Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort (SSCC) beheert en exploiteert wijkhuis ’t
BrandPunt. Daarbij streeft de SSCC naar een zo goed
mogelijke bezettingsgraad door wijkhuis ’t BrandPunt
zoveel als mogelijk open te stellen en aan te bieden aan
iedereen die op sociaal-cultureel gebied iets wil doen
in de wijk. Ook het mede opstarten van nieuwe acti-

viteiten in het wijkhuis wordt door de SSCC actief ondersteund.
Uiteraard heeft elke stichting behoefte aan zo veel mogelijk vrijwilligers. Maar het vinden van vrijwilligers is niet
eenvoudig. Natuurlijk is er al een behoorlijke groep van
mensen die zich volkomen belangeloos inzetten voor de
wijk. Maar u zult begrijpen dat er altijd behoefte is aan
extra mankracht! Daarom willen de drie stichtingen gezamenlijk een soort vrijwilligersbank inrichten. Daartoe
is een vragenlijst opgesteld, waarop iedereen kan aangeven waaraan hij of zij al dan niet mee wil werken. Zo
bereiken we dat we SAMEN een grote “pool” aan actieve
wijkbewoners die we kunnen aanspreken. Maar tegelijk
bereiken we dat niemand wordt lastiggevallen met vragen om hulp aan activiteiten waar hij/zij nou net geen
zin in heeft! Tegelijk vragen we middels de vragenlijst aan
welke activiteit u behoefte heeft, of waaraan juist niet.
Help ons te inventariseren wat u wilt en waaraan u wilt
of kunt meewerken. Vul de vragenlijst in: die is te downloaden via de website www.brandpunt.info of af te halen
in wijkhuis ‘t BrandPunt. Maar u kunt ook gewoon uw
voorkeur kenbaar maken door een mailtje te sturen aan
ondergetekende. Help ons mee de wijk levend en actief
te houden!
Ook in maart en april zijn er weer vele activiteiten in
wijkhuis ’t BrandPunt! Zo zal op 30 maart de Houtse Toneelvereniging weer een geweldige uitvoering verzorgen.
Deze keer de kindervoorstelling “Mag ik mee naar de
maan”. Kijk naar de details elders in dit blad of surf naar
www.brandpunt.info.
Op 19 april organiseert SBiA, in samenwerking met wijkhuis ’t BrandPunt, een geweldig “Back to the sixties” dans
en muziekspektakel! Kaarten zullen in de voorverkoop
verkrijgbaar zijn. Voor details hierover, kijk elders in dit
blad of surf naar www.brandpunt.info. Wees er snel bij,
want op = op!
Op zondag 20 april is er in wijkhuis ’t BrandPunt een
inloopmiddag voor senioren, 55-plussers en alleenstaanden uit Brandevoort. Iedereen die zin heeft is welkom
van 14.00 tot 17.00 uur. We willen graag weten of er belangstelling is voor koken voor alleenstaanden of koken
met elkaar op zondag (beide om te beginnen eens per
maand). Ook hebben we inmiddels een leuke koersbalbaan aangeschaft, waar iedereen gebruik van kan maken.
Kom dus langs op 20 april en leer elkaar kennen onder
het genot van een kop koffie met iets lekkers en wellicht
ook een drankje! n
fons bosman
secretaris@brandpunt.info
secretaris sscc ’t brandpunt
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Wat was het gezellig druk op 2 maart tijdens het Open
Huis! ’s Ochtends vanaf ongeveer 8 uur was een kleine
groep mensen al begonnen met de inrichting en voorbereiding. Vanaf circa 09.30 uur kwamen de verschillende
groeperingen binnen om hun eigen stand in te richten
en vanaf 11.00 uur konden we de eerste gasten begroeten. Na een rustig begin in de ochtend, liep het wijkhuis
tegen de middag goed vol.Vele wijkbewoners, maar ook
mensen van (ver!) daarbuiten, grepen hun kans om te
kijken wat er aan activiteiten, clubs, verenigingen, commissies en groeperingen in onze wijk te vinden is. Het
aanbod was erg divers en er was voor elk wat wils. De
verschillende optredens werden met veel enthousiasme
begroet. Zo genoot iedereen toen de kleinste kinderen
hun geleerde danspassen toonden. Maar men genoot
ook van het fantastische optreden van Koor Brandevoort (KoBra) en van de vele sportieve demonstraties
in de sportzaal. Het Open Huis was een enorm succes
en zal zeker uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende
traditie!

homestart
HOMESTART ALS HET EVEN NIET MEEVALT OM OP
TE VOEDEN…
HOME-START zoekt nieuwe vrijwilligers. Mensen die ervaring hebben met het opvoeden van kinderen, die goed
kunnen luisteren en een paar uurtjes per week beschikbaar zijn, kunnen zich bij Home-Start aanmelden. Het is
mogelijk om je tijd zelf in te delen en leeftijd is niet belangrijk!
Wij bieden vrijwilligers: boeiend en zinvol vrijwilligerswerk, een gratis voorbereidingscursus, verzekering,
professionele begeleiding, gezellig contact met collegavrijwilligers, themabijeenkomsten en een gratis tijdschrift
van Humanitas.

HOME-START biedt soms uitkomst: een vrijwilliger die
niet te snel oordeelt, die goed kan luisteren en zelf een
ervaren moeder is, kan een paar uurtjes per week ondersteuning geven. Het gaat niet om huishoudelijk werk
of puur oppassen, maar om steun, praktische hulp en
vriendschap. De gezinnen die op dit moment gebruik
maken van een Home-Start vrijwilliger vinden het fijn
om iemand te kennen die elke week een paar uurtjes de
tijd neemt om bij hen op bezoek te gaan, te luisteren, te
praten of samen met de kinderen te spelen.

Liesbeth van Merrienboer en Joland Widdershoven,
coördinatoren van Home-Start, telefoon (0492) 537323
06 - 51 26 36 36 of mail naar homestarthelmond@
humanitaszuid.nl n

WIJKVOETBALTOERNOOI
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Soms valt het zwaar om naast je werk, je gezin en huishouden nog andere problemen te moeten verwerken,
bijvoorbeeld als een familielid ziek is, je relatie niet lekker
loopt, of er financiële problemen zijn. Als je dan ook nog
jonge kinderen hebt die voortdurend aandacht vragen,
voel je je al snel overbelast. Ook kun je een kind hebben
waar je je handen vol aan hebt; een huilbaby, een tweeling
of een peuter die zijn zinnetje doordramt. Geen drama,
wel lastig! Een paar extra handen en een luisterend oor
zijn dan welkom, maar veel mensen in je omgeving hebben het druk met eigen bezigheden.

sv brandevoort

De eerste 50 inschrijvingen voor het toernooi zijn binnen. De animo voor voetballen in de wijk is zeker aangetoond. Of het voetballen in competitieverband ook
zo´n storm zal lopen, moet nog blijken. Zeker kan het
toernooi in juni hieraan een bijdrage leveren. De eerste
activiteit die SV Brandevoort zal gaan organiseren is op
1 juni haar 1e WIJKVOETBALTOERNOOI. Dit toernooi
is voor jong en oud, jongens en meiden van 6 tot 65, en
ook voor mensen die geen lid zijn van SV Brandevoort.
Kinderen worden door ons ingedeeld in teams bestaande uit jongens en meiden van ongeveer dezelfde leeftijd,
uit dezelfde buurt (bv. Schutsboom, Brand, Stepekolk en
Veste). Volwassenen worden ook ingedeeld per buurt.
Het enige wat JE ZELF hoeft te doen, is zoveel mogelijk
vrienden of vriendinnen bij elkaar te zoeken, en je aanmelden.Waar? Het inschrijfformulier kun je digitaal invullen op de site van de voetbalclub www.svbrandevoort.nl

onder toernooien of kan worden ingeleverd op Brand 19
of Oud Brandevoort 28.
Wij hopen dat het toernooi een feestelijk gebeuren
zal worden dat veel wijkbewoners zal trekken. Bewoners uit de straten zullen waarschijnlijk hun team met
raad en daad, maar nog veel meer door geluid en aanmoedigingen bijstaan. U hoort nog genoeg van ons
over de voorbereidingen en het eigenlijke programma.
Let op: e-mailadres invullen omdat wij per e-mail communiceren. U kunt nog steeds op de zondagmorgen
oefenen met mensen uit de wijk. Iedere zondag om 10.30
uur spelen jonge en oude mensen op de voetbalvelden
aan de Kalderse Dijk. U bent van harte welkom.
Voor informatie over aanvang e.d.: raadpleeg onze site.
Inschrijven tot 1 mei 2008, let op: er is plaats voor 10
jeugdteams en 5 seniorenteams dus wees er snel bij.

#

#

INSCHRIJFFORMULIER WIJKVOETBALTOERNOOI BRANDEVOORT
Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Leeftijd:
Wijk:

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Schutsboom
O
Brand
O
Stepekolk
O
De Veste
O

wijkraad gaat met zijn tijd mee

zijn domicilie vinden en houden. Want de wijk verlaten,
dat doe je zo maar niet. Met dit item is natuurlijk voor
de jongeren ook een stabiele en uitdagende toekomst
weggelegd. Waarschijnlijk kan op deze manier het mes
van het sportbeleid aan 2 kanten snijden.
Vanuit de wijkraad website kun je gemakkelijk navigeren
naar andere websites van de wijk. Het digitale brein achter deze sites kunnen we vinden op de site van de webmasters. Dat is een groepje dat er zo te zien echt zin in
heeft. Met een variëteit aan middelen, laten zij zien wat zij
de wijk digitaal voorhouden en hoe allerlei werkgroepen
/ commissies en belangengroepen zich inzetten voor de
leefbaarheid van Brandevoort.
Omdat de lente op dit moment toch nog net echt doorbreekt, is er alle gelegenheid om eens rustig door de
digitale pagina’s van de wijk te lopen. Volgens ons zal dat
de lust om ons zelf digitaal te informeren dagelijks zeker
versterken. Met het perspectief dat er straks hopelijk
een nog snellere verbinding is met de glasvezel, wacht
ons een bijzondere tijd, vermoed de redactie van deze
courant.
GP
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Passend in de woonomgeving van het centrum van de
wijk presenteert de wijkraad zich aan de bewoners. Met
het multifunctioneel centrum als blikvanger, valt de website op in de digitale communicatie van de wijk. Zij nodigt
de gebruiker met een fris uiterlijk uit om kennis te nemen van ontwikkelingen in de wijk.
Bij een passieve informatiesite moet het niet blijven volgens de makers van de site. Bewoners en groepen uit
de wijk zouden via de site moeten reageren. Het bestuur wijst de gebruiker er op dat het samen denken en
schrijven over beleid en plannen voor de toekomst de
leefbaarheid werkelijk vorm zouden kunnen geven. Door
op ideeën te reageren, weten bestuurders wat er leeft
onder mensen en kunnen zij hierop inspelen. Met de
sportenquête geeft het bestuur al invulling aan deze oproep. Via een interactieve link kunnen bewoners middels
een 30 tal vragen hun mening geven over zwaartepunten
in de sportvoorzieningen. Sport en beweging lijken de
laatste tijd en zullen de komende maanden en uiteraard
jaren een belangrijk item voor een nieuwbouwwijk blijven. Misschien zit hieronder ook nog wel de gedachte
dat in de wijk een groeiende groepering oudere mensen

een kleine selectie van deze sites vindt u hieronder

eerste glasvezelaansluiting
in brandevoort
op 6 maart
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Narda van Zandvoort aan de Strobolhoeve had kennelijk
op veel bezoek gerekend. De koffiemachine stond klaar
toen omstreeks 10.00 uur ’s ochtends een groepje technische mensen en ondersteuning haar huis binnenvielen.
De aannemer voor het project in Brandevoort, Van den
Berg, en de projectleider van OnsBrabantNet, Jan Boesveld, werden hartelijk ontvangen door de heer en mevrouw Van Zantvoort op de Strobolhoeve 15.
Rini van Zandvoort had inmiddels de kabel in de hand in
afwachting van het grote moment. De binnenkabel heeft
4 vezels, waarvan de een rood en de ander blauw is gemarkeerd. Bovendien zitten er nog 2 afgekeurde vezels
in de omhulling verpakt, opdat deze 4 met de omhulling
een mooi rond pakketje vormen. De 4 vezels plus de 1ste
omhulling zijn minder dan 1 mm dik!
Zo´n montage vraagt toch wel een heel precieze werkmethode. Eerst wordt de kabel op de gewenste lengte
gesneden en dan met behulp van speciaal gereedschap gestript.Vervolgens is het bijna Repelsteeltjes-werk. De bijna
onzichtbare vezels moeten met behulp van een mal kaarsrecht afgesneden worden. Het uiteinde gaat dan even in de
alcohol en wordt vervolgens in een lasapparaatje gelegd.
Op dezelfde wijze wordt een stukje vezel gesneden waaraan in de fabriek al een overgangsstukje is gemonteerd.
Op een display is sterk vergroot te zien of de vezeleinden
in elkaars verlengde liggen en of die einden op de juiste afstand van elkaar liggen.Vervolgens worden deze uiteinden
elektronisch aan elkaar “gepuntlast”.
Inmiddels is er een montagemodule in de meterkast
geplaatst, waaraan de stekers gemonteerd worden en
aangesloten op een licht/stroom omvormer. Deze zet
het lichtpulsje om in elektrische pulsjes, die de gegevens
doorsturen naar de TV/radio/telefoon en naar de internetverbinding. De blauwe en de rode vezel hebben momenteel een aparte functie. Immers de meeste TV´s en
radio´s werken nog met een analoog signaal. Als op termijn de consumenten overgeschakeld zijn op de digitale
TV en radio kan de andere vezel als reserve dienstdoen.
Dan kunnen immers alle diensten over de ene vezel geleid worden. Nadat alle aansluitingen waren aangebracht,
werd het signaal getest vanuit het z.g. POP-station. Bij
de familie van Zandvoort bleek de signaalsterkte 84 dB
te zijn en dat was volgens de heren technici zeer goed.
Op korte termijn kan de familie van Zandvoort over
de in bedrijf zijnde functies beschikken. Voor de genoten gastvrijheid en omdat zij de eerste aangeslotenen in
Brandevoort waren, overhandigde Ingrid Faber van Nem
Brabant Narda een fraaie bos bloemen.
Van de Berg, de aannemer van het project Brandevoort,
start nu met 4 montageploegen, die binnen enkele dagen
elk 8 aansluitingen per dag zullen doen.
Dat wil zeggen, dat ca 40 werkdagen nodig zijn om het
project te voltooien. n
albert

fysiotherapie ‘de veste’ verhuist in mei naar palladium
“de stap naar het gezondheidscentrum is voor ons een must”
gens Van Beuzekom voorgoed verholpen. Dan opent de
nieuwe praktijk eindelijk haar deuren.
VOLDOENDE RUIMTE
Met vier grote behandelruimtes en een oefenzaal biedt
de praktijk in het gezondheidscentrum straks meer dan
voldoende ruimte voor alle patiënten. Vooral de komst
van de oefenzaal is een aanwinst volgens de Helmondse
fysiotherapeut. “We kunnen straks ook medische trainingstherapie en therapie in groepsvorm leveren. En
dat geeft ons, maar vooral de patiënten, veel nieuwe
mogelijkheden.” Door de uitbreiding zal de praktijk de
komende jaren goed kunnen inspelen op de zorgvraag
uit de wijk. De fysiotherapiepraktijk heeft met vijf gespecialiseerde therapeuten een belangrijk deel van de therapeutische zorg in handen. Naast fysiotherapie, manuele
therapie en bekkentherapie kun je sinds kort ook voor
kinderfysiotherapie terecht bij de vernieuwde praktijk.
Met de diverse specialismen onderscheidt de praktijk
zich nadrukkelijk van anderen. “Met drie kinderfysiotherapeuten (Marije de Greef, Heidi Veldwijk en Mariska van
de Wijngaard) hebben we ook op dat gebied een hoop
kennis in huis. Ook zijn we één van de weinige praktijken
in de regio die vrouwen met bekkenproblemen daadwerkelijk kunnen helpen”, aldus Dick van Beuzekom.
BELANGRIJKE STAP
Het samenvoegen van de verschillende zorgverleners
in één gezondheidscentrum is volgens Van Beuzekom
een belangrijke stap. “Het komt de samenwerking tussen huisartsen, psychologen, verloskundigen, consultatiebureau en ons als therapeuten alleen maar ten goede.”
De praktijk van het echtpaar Van Beuzekom richt zich
niet alleen op Brandevoort. “Vooral voor bekkentherapie
hebben we een regiofunctie. Slechts twintig procent van
die patiëntengroep komt daadwerkelijk uit deze wijk. Patiënten uit andere delen van de stad of elders zijn bij ons
meer dan welkom.” Of de naam van de praktijk met de
verhuizing mee verandert, weet van Beuzekom nog niet.
“We hebben in de acht jaar dat we bestaan een goede
naam opgebouwd in de regio, die willen we niet zomaar
overboord gooien.” n
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Met vier praktijken op verschillende locaties in Helmond
begint ‘Fysio- en Manuele therapie De Veste’ na acht jaar
uit zijn voegen te barsten. In mei vestigt de vernieuwde
praktijk zich daarom in gezondheidscentrum Brandevoort in Palladium. Dick en Charon van Beuzekom gaan
vanaf mei de nieuwe fysiotherapiepraktijk in Brandevoort runnen.
Dick van Beuzekom is naast fysiotherapeut ook manueel
therapeut. Hij werkt nu nog, samen met collega’s Marjolein Halin en Marlies Nijssen, in het Medisch Centrum
in Brandevoort. Zijn vrouw Charon is gespecialiseerd in
bekkenfysiotherapie. Zij werkt nu nog vanuit de thuispraktijk aan De Plaetse 24, recht tegenover de nieuwe
locatie, die nog gedeeltelijk in de steigers staat. “Om
kwalitatief goede zorg te kunnen bieden, is de stap naar
het gezondheidscentrum voor ons echt een must”, aldus
Dick van Beuzekom. “We komen op dit moment gewoon
ruimte te kort om iedereen de meest efficiënte zorg te
kunnen bieden.” Vanaf half mei zijn die problemen vol-

wensboom bravo!

W W W . B R A N D E VO O R T. B I Z

Zoals u waarschijnlijk weet, neemt ondernemersvereniging BRAVO! deel aan Dickensnight met een wensboom. Een ieder die een bezoek brengt aan Dickensnight mag een wens doen en deze in de wensboom hangen. Uit alle wensen wordt een wens gekozen die in vervulling zal gaan. Dit jaar is de keuze
gevallen op de wens van Bo in ’t Veld. Haar wens:
EEN DAG FOTOMODEL TE ZIJN
Op 1 maart jl. was het dan zover, de wens van Bo zou in
vervulling gaan. Uiteindelijk is de activiteitencommissie
van BRAVO! erin geslaagd om er een hele leuke dag van
te maken. Hieronder treft u een korte impressie aan.
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Teneinde de dag niet meteen vol stress te beginnen, werd
begonnen met het bakken van een taart. Onder de bezielende leiding van Thea van Villa Taart werden Bo de fijne
kneepjes van het taart bakken bijgebracht. Al met al een
hele leuke ervaring en de gebakken taart ging natuurlijk
mee naar huis. Het hele gezin zal ’s avonds ongetwijfeld
genoten hebben van de overheerlijke taart.
Voordat een echte fotoshoot kan plaatsvinden, dienen de
nodige voorbereidingen getroffen te worden. Allereerst
op naar de kapster. Na een lekkere lunch werd Bo in de
kapstoel geplaatst. Petra en Lieke van Kapsalon De Veste
gingen snel aan de slag. Zij zorgden er uiteindelijk voor
dat Bo met een heus fotomodel-kapsel de kapsalon verliet en koers zette naar Ankie Puts van De Blauwe Reiger.
Ankie moest ervoor zorgen dat de nodige make-up werd
aangebracht om Bo nog knapper te maken dan dat ze al
is. Ook deze klus werd met professionele hand geklaard.
En wat hoort er naast een mooi kapsel en make-up nog
meer bij een fotomodel? De kleding uiteraard. Hiervoor
werd de hulp van Vin en Gil ingeroepen. Bo werd door
Cynthia voorzien van kledingadviezen met als uiteindelijk resultaat enkele prachtige kledingsetjes die tijdens de
fotoshoot gebruikt konden worden.
Fotoclub Brandevoort was uiteraard ook aanwezig. Piet
en Petrie van de fotoclub togen met Bo door Brandevoort waar de nodige foto’s werden geschoten. En toen
op naar een professionele fotostudio: Fotopeet. Als een
professioneel fotomodel poseerde Bo voor de fotograaf.
Maar liefst twee uur lang werden er foto’s genomen van
Bo met een fantastische fotoreportage als resultaat.
De dag werd uiteindelijk afgesloten met een grote zak
snoep en een waardebon voor kleding. Al met al een fantastische ervaring voor Bo, blijkend uit haar woorden:
“Ik denk dat dit nog leuker was dan mijn aller leukste
verjaardag”.
Namens BRAVO! danken wij alle mensen die hun medewerking hebben verleend aan deze voor Bo zo’n fantastische dag: Thea (Villa Taart), Petra en Lieke (Kapsalon
De Veste), Ankie (De Blauwe Reiger), Cynthia (Vin en
Gil), Piet en Petrie (Fotoclub Brandevoort) en Fotopeet.
Zonder jullie was zo’n fantastische dag niet mogelijk geweest. n
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BERICHT VAN DE DE ESTA’S
De Esta’s van Scouting Brandevoort zijn jongens en
meisjes in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. Ze houden van
de natuur, wandelen, buitenspelen en hoewel ze niet terugschrikken voor een speurtocht in de regen, met een
zaklamp, in het donker, zijn ze in de winter toch wat
vaker binnen.
JUNGLE BOEK
Deze winter was Jungleboek het thema voor een aantal
opkomsten. Het verhaal over het mensenkind Mowgli
dat opgroeit bij de wolven is een inspiratiebron geweest
voor Baden Powell, de oprichter van Scouting. Ook voor
Esta’s bleek het een verhaal dat tot de verbeelding sprak.
Hoewel de meeste kids het verhaal kenden van de bioscoop, het boek of de DVD, hebben we het elkaar nog
een keer verteld.
Elke Esta mocht een karakter spelen uit het verhaal. Zo
komt Mowgli de dikke beer Baloe tegen die hem leert
over de Jungle. Er zijn veel gevaren in de Jungle zoals
Shere Khan de tijger en Ka de slang. Bagheera de zwarte
panter probeert Mowgli te beschermen. Maar er waren ook apen, olifanten, wolven, gieren, en het meisje
Shanti. Ieder maakte een masker van papier maché.Toen
het droog was werden ze mooi geschilderd. Ze hadden
voorbeelden erbij en ze konden ook nog even naar de
film kijken. De laatste opkomst werd het verhaal opgevoerd voor de papa’s en mama’s. Na een oorverdovend

applaus en een leuke groepsfoto gingen ze allemaal naar
huis met het masker.
CARNAVAL
De Esta’s houden ook wel van een feestje. Carnaval is
daarvoor ieder jaar een uitstekende gelegenheid. Dit jaar
hadden de Esta’s de feestruimte versierd met ballonnen en slingers. En ook de borden die ze met carnavalsclowns hadden beschilderd zorgden voor een feestelijke
aankleding. De avond van het feest zette scouting DJDennis, zijn apparatuur klaar en het kon beginnen. Zowel
de Scouts als de Esta’s deden mee. Ze hadden allemaal
vriendjes en vriendinnetjes meegenomen en iedereen
had zijn leukste carnavalskleren aangetrokken.
Er waren dansvoorstellingen, ze deden spellen. De Scouts
Bas en Bart verzorgden een Shuffle clinic en wie dorst
had gekregen of wat wilde snacken kon het die avond
gewoon halen bij de bar. Veel te snel was het alweer tijd
om af te sluiten met hun eigen yell:
Scouting Brandt! Scouting Scoort!
Wij zijn Scouting Brandevoort !!!
Ze hadden weer een leuk avontuur beleefd dat bijgeschreven kon worden in het groene Esta logboek. Tot de
volgende keer!
Is Scouting misschien ook iets voor jou? Mail even om
eens te komen kijken! n
info@scoutingbrandevoort.nl
www.scoutingbrandevoort.nl
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de politie tot uw dienst
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MELDING
Bij een melding van huiselijk geweld
houdt de politie, indien mogelijk, altijd de dader aan. De politie maakt een
proces-verbaal op en overlegt daarna
met justitie. Het incident wordt ook
direct gemeld aan de reclassering en
aan het meldpunt huiselijk geweld. De
politie vangt de slachtoffers op en
verwijst ze door naar diverse hulpverleningsinstanties. Alle beschikbare informatie over de situatie wordt
in het systeem van de politie geregistreerd. En die aanpak werkt: 70 procent van de daders stopt na een interventie van de politie en hulpverlening
met geweld.
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CIJFERS
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 40
procent van de Nederlandse bevolking
ooit te maken heeft gehad met huiselijk geweld. Hiervan ervaart 10 procent dagelijks of wekelijks deze vorm
van geweld. In 80 procent van de gevallen wordt het geweld door mannen
gepleegd. Jaarlijks sterven 75 vrouwen
en 25 mannen als gevolg van huiselijk
geweld.
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aanpak. Alleen bemiddelen en ‘pappen
en nathouden’ behoort tot het verleden. Daders overschrijden een grens en
dat wordt door de politie niet geaccepteerd. Huiselijk geweld is immers
strafbaar en kan worden vervolgd.

DIRECTE AANPAK
De aanpak van de politie Brabant ZuidOost is er op gericht om huiselijk geweld direct te stoppen en in de toekomst
te voorkomen. Huiselijk geweld heeft
bij het korps de hoogste prioriteit
en daarom is gekozen voor een directe

MEER WETEN?
Kijk voor meer informatie op www.huiselijkgeweld.nl of neem contact op met
de politie via 0900-8844.

Via de website van de brandevoorter courant (www.brandevoortercourant.nl) kunt u via “contact” / “formulieren” het formulier van de
politie selecteren en zo uw vragen stellen of opmerkingen plaatsen
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Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland.
Ruim 30 procent van alle geweldsdelicten heeft te maken met huiselijk
geweld. De politie Brabant Zuid-Oost
stopt het geweld, signaleert de problematiek en verwijst door naar hulpverlening om huiselijk geweld in de
toekomst te voorkomen.
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GLASVEZEL EN DE SUPERMOL
Bij de aanleg van de glasvezelkabels worden de straten meestal overgestoken, door een strook klinkers
te lichten en daarna een sleuf te graven. Daarin gaan
dan de inmiddels bekende groene rioleringsbuizen.
Daarna de sleuf dichtmaken en opnieuw bestraten.
De gemeente Helmond wil echter niet dat er sleuven
gehakt worden in asfaltstraten. Daarom zijn er met
tussenpozen 2 mannen uit Lopik bezig om stalen buizen onder het wegdek te schuiven. Voor hen zijn de
stalen buizen van 110 mm diameter de kleinste die
zij doen. Immers, zij werken ook voor KPN en bij de
NS, waar veelal dikkere buizen gebruikt worden.
Ook zij gebruiken een mol, maar deze geeft alleen
harde tikken tegen de stalen buizen van 3 meter lang.
Deze mol is zeer zwaar en wordt met een takel op
zijn plaats gelegd en gericht. Hij kost ca. 15.000 euro.
De mannen willen hem niet als “gewone” mol gebruiken, omdat hij zich bij een ondergronds obstakel

wel eens diep kan gaan ingraven en dan onbereikbaar
wordt!
In enkele minuten verdwijnt zo een buis uit het zicht.
Dan wordt er de volgende buis tegenaan geschoven en
vervolgens wordt dan 6 meter verderop de buis zichtbaar in een daarvoor bestemd gat in de bodem. Vervolgens wordt de buis leeggeblazen met perslucht, nadat er
eerst een rubberen prop in de buis is gestopt. De mannen beginnen met 7,5 bar en voeren die dan op tot 15
bar indien nodig.
De mensen van aannemer Van de Berg kunnen daar dan
later hun kabels door heen schuiven. Deze kabels zijn
overigens niet hol, maar hebben een reeks kleine openingen waardoor er per aansluiting de vezels door heen
geblazen kunnen worden. Ook de dunnere kabel, die de
huizen binnen gaat is “massief” met een dun kanaaltje in
het midden waardoor de glasvezel er soepel door heen
geblazen kan worden. n
albert

po s t bra n d evo o rt
veiligheid en controle

groot probleem zorgen. Dit probleem had de chauffeur ondervangen door de mast van de machine een stuk omhoog
te zetten, waardoor hij de bocht wel kon nemen. Daarna
reed de man de Besselhoeve in: een overtreding van de verkeersregels. Net voor hij wilde stoppen om de mast weer
te laten zakken, raakte hij de in onze wijk veelbesproken
hoogspanningsleiding, waar 10 KV op staat. De man had de
tegenwoordigheid van geest om achteruit terug te rijden,
in plaats van uit te stappen. Had hij dat gedaan, dan was het
hem fataal geworden.

Bij aankomst van onze voertuigen was het eerste gevaar
dus al opgelost. Wat overbleef was een zwaar beschadigde
kabel, die over bijna twee meter gerafeld was. We hebben
onmiddellijk het hele gebied tussen de twee masten, waar
de kabel tussen hangt, afgezet, in afwachting van stroomleverancier Essent. Deze heeft, nadat de stroom was uitgeschakeld, met behulp van onze ladderwagen de kabel
geïnspecteerd, waarna de volgende dag een noodreparatie
is uitgevoerd. De aanrijding met de kabel, die landelijk in het
nieuws kwam, veroorzaakte een enorme lichtflits en in heel
de regio een spanningsdip en storingen aan onder andere
de straatverlichting.Wij zijn ter plaatse zo’n drie uur ingezet
geweest.
Een andere “stevige uitruk” vond plaats op 18 februari.
Een bedrijfspand aan de Marshallstraat op het Helmondse
industrieterrein brandde geheel af. Bij de inzet is ook het
blusvoertuig van Brandevoort nagenoeg de gehele dag in-

gezet . De brand in het pand, dat dateert van 2003, begon
waarschijnlijk in één van de machines. De twee aanwezige
eigenaren wisten op tijd weg te komen.
De overige acht uitrukken, het waren er in totaal dus tien,
betroffen automatische brandmeldingen in onder andere
bejaardenhuis Alphonsus aan de Hoofdstraat en de welbekende parkeergarage aan de Herenlaan. De 12+club
werd 29 februari ook met een bezoek vereerd, nadat tijdens een “apres skiparty” de rookmachine op hol sloeg!
Foto’s van de aanrijding met de hoogspanningskabel en de
grote bedrijfsbrand staan op www.brandweerhelmond.nl
Dan nog een oproep voor de mensen die interesse toonden om vrijwilliger te worden tijdens een bezoek aan onze
stand tijdens Dickensnight, we hebben nog steeds enkele
mensen nodig, dus laat even iets van u horen!
Tot volgende maand. n
rené kuyt
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“Verboden voor bouwverkeer” staat er in grote letters op een bord aan de toegangsweg naar de “Hoeves”.
Een chauffeur die dit bord woensdagavond 27 februari
negeerde werd het bijna noodlottig! Met zijn dieplader,
waarop een machine stond die gaten boort voor betonpalen, had hij problemen om de rotonde bij de Hoeves
te nemen. De boor steekt namelijk een behoorlijk stuk
uit over de voorzijde van de cabine van de vrachtwagen, waardoor de lantaarnpalen die aan de rotonde staan
voor de combinatie bij het nemen van de bocht voor een

paaseieren rapen
Zondag 23 maart 2008 was het eindelijk weer zover.
Het weer in de week voorafgaand aan Pasen dreigde het
jaarlijks terugkerende evenement in het water te gooien,
maar niets was minder waar. Bij het ontwaken werden de
kinderen, papa’s en mama’s blij verrast door het prachtige
weer. Een strak blauwe hemel en een krachtig zonnetje
verwarmde het Antoniusbosje in hoog tempo.
De Paashaas was weer vroeg in touw om de kinderen
een leuke paasochtend te bezorgen. Zo’n 110 kinderen
hadden zich verzameld om enkele honderden eieren te
zoeken onder de bladeren, aan de takken en onder omgevallen boomstammen.Verder had de Paashaas ook nog
5 zilveren eieren verstopt. De vinders van deze eieren
zouden een bijzondere verrassing krijgen.
Om klokslag 10.00 uur verschenen de eerste kinderen.
Bij aankomst kregen alle kinderen een pakje drinken en
een zakje koekjes. De Paashaas was nog druk bezig met
eieren en ook zichzelf te verstoppen. Regelmatig kwam
hij tevoorschijn en zwaaide naar alle nieuwsgierige jongens en meisjes. De nieuwsgierigheid was moeilijk te onderdrukken, de kinderen konden bijna niet wachten.
Rond half elf mochten ze allemaal het bosje betreden.
Vele kinderen hadden al heel vlug vele handjes vol eieren

verzameld. Ze leverden de eieren keurig in bij de Paashaas of in de mandjes van de helpers. Rond elf uur waren
alle hoeken uitgeplozen en was de Paashaas er zeker van
dat alle eieren gevonden waren. Alle jongens en meisjes die mee hadden gezocht kregen van de Paashaas nog
een grote puntzak met allerlei Paaschocolaatjes. De vinders van de zilveren eieren waren Killian Wessels, Lotte
Schade van Westrum, Emma van der Geer, Evy van de
Ven en Phaedra Koster. Zij werden extra verrast met een
leuk cadeau. Alle kinderen konden bovendien geschminkt
worden.
Dankzij de kinderen, de ouders, het prachtige weer, de
organisatie, alle helpende handjes en niet te vergeten
de sponsoren was het weer een geslaagd evenement.
De sponsoren van deze gezellige happening zijn DecoArt
Snoeks, FDC Novasure en Startpagina Brandevoort
Threvon Internetservices.
En tenslotte, de foto’s van de paaseieren zijn te zien
op de volgende site: www.pasen.brandevoort.nu
en uiteraard op de eigen site van de courant:
www.brandevoortercourant.nl. Namens de activiteitencommissie. n
marielle van cauteren
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onder een winterblauwe hemel

ontruiming wijkgebouw
door rookoverlast in 12plus ruimte
maart 2008 33

Vrijdagavond 29 februari was er een après-ski feest voor
de jeugd in de 12plus ruimte. Heel veel kids, ongeveer 50,
waren op het feest afgekomen. Er zijn veel mutsen, sjaals,
skibrillen en verlopen skipassen gesignaleerd. DJ Ruben
had voor passende muziek gezorgd. Naast de witte versiering hadden we een rookkanon, om de ruimte een
beetje “wit” te laten lijken. Net echt!
Rond 21.15 uur werd het rookkanon een beetje fanatiek
en stond er zo veel rook in de ruimte dat het brandalarm
afging. Dat betekende dus een ontruiming van het gebouw. De 4 aanwezige vrijwilligers hebben alle kinderen
naar buiten begeleid, waar we aan de hand van de pasjes
hebben gecontroleerd of iedereen ook daadwerkelijk uit
het gebouw was. Na het tellen van de koppen in de regen
mochten we droog gaan staan in de gang van de sporthal.
Daar moesten we wachten tot het gebouw weer vrijgegeven was door de brandweer.
Ja, die was ondertussen ook gearriveerd. Het hele pand
werd gecontroleerd, want er kon natuurlijk nog iets anders aan de hand zijn dan ons te fanatieke rookkanon.
Na 20 minuten konden we weer terugkeren naar de
12plus ruimte, waar we even hebben geëvalueerd met
de jeugd. Toen bleek dat een aantal toch wel onder de
indruk was.
De jeugd werkte prima mee en luisterde goed naar de
leiding. We waren allemaal binnen een paar minuten buiten. Gelukkig was het loos alarm. Laten we het maar zien
als een goede oefening. Het après-ski feest kon weer verder gaan, maar toch maar zonder rookkanon. n

“AS GE MAOR LEUT HET” MAAR ALLEEN
DAARMEE KOMT ER GEEN CARNAVALSVERENIGING BRANDEVOORT

carnavalsvereniging
en Raad van Elf komen waarvoor ook een prinsenwagen gebouwd moet worden, zodat ze mee kunnen
doen de vrijdagmiddag- of zaterdagmorgenoptocht in
Brandevoort. Ook de Brandevoortse scholen zullen
hierbij betrokken worden. Een zomercarnaval ligt in de
planning. Ook voor de optocht voor volwassenen zullen
een aantal mensen niet kunnen ontbreken. Ook hiervoor
geldt uiteraard het kiezen van een Prins en zijn Raad van
Elf. Ze zullen meedoen aan de optochten met een Brandevoortse praalwagen. De optocht van zondag is in het
centrum van Helmond, en ’s maandags is er een in Asten.
De fantastische praalwagen zou op de plaatselijke TV te
zien kunnen zijn en eventueel gesponsord kunnen worden. Verder zijn er vacatures voor het bouwen van een
carnavals-website en een fotograaf om alles vast te kunnen leggen. Maar wat op de prioriteitenlijst nummer 1
staat is een penningmeester!
Er moeten kindermatinees worden georganiseerd en
niet te vergeten, een groot aantal dansmariekes worden
gezocht om de vrouwelijke charme niet te laten ontbreken.
Een back to the eighty’s, ’n après-ski avond en een zwetsavond in Brandevoort behoren tot de mogelijkheden.
Kortom het opzetten en organiseren van allerlei festiviteiten om sponsoren te zoeken zodat ook alle ambitieuze
plannen gerealiseerd kunnen worden. Als er voldoende
mensen zich aanmelden kunnen alle bovenstaande activiteiten worden doorgesproken en er een vereniging
worden opgericht. Dan kunnen ook data gepland worden voor de diverse festiviteiten.
Dus, heeft u goesting in een meeslepende Carnaval in
onze wijk meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan bij
bovenstaande heren. De eerste ledenvergadering heeft
reeds op 5 maart j.l. plaatsgevonden. U kunt zich aanmelden bij: Marcel Bijsterveld 06 - 2876043 en Eric Bouwmeester 06 - 22372683. Ook te bereiken via internet:
www.carnaval.brandevoort.nu / carnaval@brandevoort.nu n
MD
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Daar zijn Marcel Bijsterveld en Eric Bouwmeester al wel
van doordrongen. Maar met een rotsvast vertrouwen zijn
ze er van overtuigd dat dit wel goed zal komen dit jaar.
Het vieren van carnaval is Marcel zo gezegd met de paplepel ingegoten. Zijn ouders waren carnavalsvierders in
hart en nieren. Groot geworden in de Bloemenbuurt in
Helmond hadden ze thuis al de grootste lol met ’n barretje in huis en versieringen aan de buitengevel. Hij woont
met zijn gezin inmiddels al jaren in Brandevoort en zijn
vrouw was in haar jeugd lid van de Keiebijters. Eric en de
vrouw van Marcel klusten dan ook driftig afgelopen jaar,
samen met andere mensen van de basisschool Brandevoort, om de carnavalsoptocht te organiseren. Zo zijn
ze ook in contact gekomen met Eric en zijn gezin die
hieraan ook hun steentje hebben bijgedragen. Alhoewel
hij niet van huis uit met de boerenkiel is groot geworden,
hoef je hem ook niets nieuws meer te vertellen omtrent
Carnaval en alles wat daar bij hoort, doordat hij opgroeide in het prachtige en uiterst carnavaleske Limburg. Zo
werden dit jaar twee bolderkarren voorzien van masten met spandoeken voor de optocht in Mierlo-Hout.
Daardoor kregen ze ook de idee voor het opstarten van
een Carnavalsvereniging in Brandevoort. Voor dit doel
hebben ze ook al een prachtige wagen voor de optocht
aangeschaft (zie foto). En ook het eerste probleem heeft
zich al aangediend. Want deze wagen moet onderdak. En
dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan want om aan een
overdekte opslagruimte te komen is niet zo simpel. Dus
wie iets weet in Brandevoort of omgeving, heel graag zo
spoedig mogelijk bericht!
Voor de op te richten vereniging hebben zich nu al 8
mensen aangemeld maar in totaal zijn toch minstens zo’n
15 tot 20 actieve leden nodig om een en ander tot een
succes te kunnen maken. Dus, alle carnavaleske mennekes en vrouwkes (en keinder) worden hierbij opgeroepen zich spoorslags te wenden tot Marcel en Eric om
samen met hen de creatieve schouders onder dit ambitieuze plan te gaan zetten.
Er staat veel op stapel, zo moeten er o.a. een Jeugdprins

DEZE MAAND: DYONNE VLEMMINGS

brandevoort

draai kon nemen om rond het plantsoen te rijden. Dyonne
vindt het nog steeds onvoorstelbaar dat een woonwijk zo’n
grote impact kan hebben!
Als laatste stelt de redactie altijd de, inmiddels bekende,
vraag: wat vind je van de Brandevoorter Courant? Dyonne
vindt het in ieder geval een heel erg professioneel en stijlvol
blad. Het staat iedere maand weer vol actuele zaken! Ze
mist nog wel iets, namelijk een advertentie voor Bodyon,
maar daar gaat ze verandering in brengen! n
dankjewel dyonne!
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Dyonne Vlemmings woont op de Iekendonksevoort 21 in
plandeel Schutsboom. Hier woont zij samen met haar man
Willy en hun twee kinderen, Wessel van 9 en Sanne van 4.
In 2001 zijn zij in Brandevoort komen wonen nadat zij maar
liefst 5 jaar ingeschreven hadden gestaan. Nu bewonen zij
een leuk huis aan de Iekendonksevoort. Op de benedenverdieping hebben ze een woonkamer met een open keuken.
Op de eerste etage bevinden zich vervolgens 3 slaapkamers
en een badkamer. Op de tweede verdieping hebben ze nog
een zolder met 2 vlieringen, een voorzolder en een 4e kamer. Deze laatste kamer wordt op dit moment gebruikt
als kantoorruimte. Het huis heeft daarnaast nog een tuin,
oftewel een veredelde postzegel volgens Dyonne. Ze zou
dan ook graag een grotere tuin hebben!
In het dagelijks leven combineert Dyonne een baan in loondienst, als administratief medewerkster bij Safety Masters
én haar werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Sinds
1 januari van dit jaar heeft ze een eigen bedrijf, genaamd
Bodyon. Haar nieuwe bedrijf is gericht op belly painting,
bodypainting, kinder-schminken, visagie en grime. Een druk
bestaan dus!
Haar man werkt als productiemanager bij Cordstrap. Dit is
een bedrijf, gevestigd in Oostrum, dat omsnoeringsbanden
en vastzetsystemen produceert. De kinderen gaan naar basisschool De Vendelier.
Dyonne en haar gezin hebben het goed naar hun zin in
Brandevoort. Ze zijn inmiddels zelfs op zoek naar een iets
groter huis in de wijk. Niet alleen om meer ruimte te hebben voor het gezin, maar vooral ook om een studio aan huis
te kunnen creëren voor Bodyon. Het wachten is nu dan
ook op een inschrijving voor een kavel of een nieuw bouwproject. Een positief punt aan Brandevoort vindt ze toch
wel het feit dat het gaat om een jonge wijk, met heel veel
kinderen. Het is net één groot dorp waar de mensen elkaar
nog helpen als dat nodig is. Wat Dyonne wel negatief vindt
zijn de hoge huizenprijzen, de kleine tuintjes en het feit dat
er zo weinig mogelijkheden zijn om de wijk uit te komen.
Alles loopt via de Brandevoortse Dreef. Dyonne hoopt dan
ook van harte dat daar nooit iets ergs gebeurt, want dan
staat de hele wijk in de file! Een ander verbeterpunt betreft
het pad naar het Antoniusbosje. Dat is altijd ellende.Als het
heeft geregend, is het een grote modderpoel. Over het pad
schuif je weg, maar wil je dan door het gras, dan zak je tot je
enkels weg in de drab, en ben je net zo ver van huis.
Dyonne heeft nog een leuke anekdote over Brandevoort.
Al sinds ze in Brandevoort wonen, wandelen er groepjes
mensen met ‘de dame met de paraplu’ (gids) door de straat
die de wijk komen bekijken. Toen ze er net woonden, hebben ze in de straat geintjes gemaakt om een slagboom te
plaatsen in de straat zodat ze alle bezoekers €1,- konden
vragen. Het was af en toe net de Efteling in de straat, zo
druk dat het was. Zo veel mensen die een kijkje wilden
nemen in Brandevoort: te voet, met de auto (heel “fijn”om
achter zo’n trage auto te rijden), met een koets en zelfs een
enkele keer met een grote touringcar die nauwelijks z’n

een kijkje thuis in

winkels

brandevoor t deel VIII
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Wat betreft de bereikbaarheid van het winkelcentrum,
deze maand moet de fietsverbinding gerealiseerd worden. Zoals in de vorige aflevering van de BC aangekondigd, wordt het winkelcentrum alleen maar bereikbaar
voor fietsers, voetgangers en auto’s die de winkels moeten bevoorraden. Behalve de drie zaken die in januari en
februari hun deuren geopend hebben: te weten Eyewish
Groeneveld, Zeeman en Primera, komt er binnenkort
ook een Hema.
In het Palladium, het gebouw tegenover het winkelcentrum, komt een filiaal van de drogisterijketen het
Kruidvat hetgeen blijkt uit plakkaten die op de ramen
zijn geplakt, de opening is gepland op 12 april a.s. Het
gezondheidscentrum waar o.a. de huisartsenpraktijk, de
fysiotherapeut, de podotherapeuten en de apotheek onder ressorteren komt ook in het Palladium, dat wordt
waarschijnlijk mei-juni van dit jaar.
De bedrijfsleider van Gall & Gall vertelde onlangs dat
hij dacht pas in 2009 of zelfs in 2010 te kunnen verhuizen van het huidige noodgebouw naar blok 15 van het
winkelcentrum. Volgens de heer van der Geest van de
gemeente moeten de winkels echter eind dit jaar, dus in
2008 opgeleverd zijn. Tevens wist hij te melden dat het
Bouwfonds nu volop bezig is met de ontwerpen van de
blokken 6 en 7, op de plaats van de huidige noodwinkels
en op het terrein aan de achterkant daarvan, ongeveer
tegenover het informatiecentrum.
Op het plein tussen het Multifunctioneel Centrum en
het Palladium is in het midden een cirkelvormig “bloemenperk” aangelegd waarin vijf bomen zijn geplant
rondom een hartvormig bloembed van viooltjes. De
ontwerper draagt Brandevoort kennelijk een warm hart
toe. Al werden, jammer genoeg de mooie bloemetjes na
een paar dagen alweer vervangen. Of hier in de lente
andere bloemen voor in de plaats zullen komen, kan ik
jammer genoeg niet zeggen. Op het binnenterrein van
het Palladium wordt, in opdracht van Bouwbedrijf Hurks,
een tuin aangelegd door van Leuken groenarchitecten te
Nuenen.
Van blok 15 vordert de bouw gestaag: boven de parkeergarage bevinden zich inmiddels 3 verdiepingen en aangezien we het voorjaar en vervolgens de zomer tegemoet
gaan, zal er dus weinig of geen stagnatie meer optreden.
Als de gebouwen gerealiseerd zijn, wordt het tijd om de
omringende gracht eens schoon te maken want er drijft
van alles in de gracht: stukken wrakhout, schuimplastic,
papieren zakken, plastic zakken, stukken textiel enz.
Toen het onlangs gevroren had en er zich een laag ijs op
het water bevond, hadden baldadige jongeren - daar gaan
we maar van uit - geprobeerd met een dertig- of veertigtal straatklinkers het ijs kapot te gooien. Als het ijs smelt
zakken die stenen uiteraard naar de bodem. Aangezien
dat vorig jaar ook al was gebeurd, zal dat deel van de
gracht, op de hoek van de Plaetse en de Biezenlaan, inmiddels zo ongeveer gedempt zijn. Als de stratenmakers
dus stenen te kort komen, weten ze waar die te vinden
zijn. Hopelijk behoort dat soort vandalisme binnenkort
tot het verleden. n
wim dobma

kinderen brandevoort ‘flessen’ milieu eigen wijk

DE LEERLINGEN HEBBEN ENKELE EIGEN INDRUKKEN OP PAPIER GEZET
Verslag geschreven door Natasha
Groep 7 van OBS Brandevoort wilde bomen gaan planten. 4 kinderen kwamen op het idee toen we met begrijpend lezen een les hadden over het milieu en wel het
broeikaseffect. Toen gingen we lege flessen met statiegeld inzamelen. We hadden bij elkaar 127 euro gespaard.
Toen zochten we contact met de gemeente.Van ons geld
hebben we 2 lindebomen gekocht. De gemeente gaf er
nog 1 boom bij. Op woensdag 5 maart gingen we de
bomen planten. We hadden veel publiciteit. Nog voordat
de school begon, kwam er een man van de radiozender
Omroep Brabant. Hij heeft een paar vragen aan onze
klas gesteld. Om kwart over negen gingen we naar de
plaats waar de bomen werden geplant. Iedereen had een
potje of een fles bij zich. Daar zat een wens in. Twee potjes mochten met de bomen de grond in. De wethouder
was aanwezig en 2 mensen van de gemeente. Er was ook

een mevrouw van het Eindhovens dagblad. Toen de potjes erin zaten, mochten de kinderen deze begraven. Een
nadeel was, dat het heel koud was, maar dat is het zeker
waard voor een beter milieu!
Verslag geschreven door Femke
4 kinderen uit groep 7 zijn door begrijpend lezen op het
idee gekomen om statiegeldflessen in te zamelen. Langzamerhand ging de hele klas meedoen. Juf Linda ging contact zoeken met de gemeente. Er konden twee bomen
van het geld gekocht worden. De gemeente vond het
zo’n goed idee dat ze er zelf 1 boom bijgedaan hebben.
Woensdagmorgen 5 maart heeft het plaatsgevonden.
Eerst kwam er een man van de radio. Toen gingen we
naar de plaats waar de bomen kwamen. Er gingen twee
flessen met een wens voor de toekomst in de grond.
Daarna gingen we weer naar school en kregen we allemaal een plantje van de wethouder.
Verslag geschreven door Meike
Groep 7 in actie! Helmond, 5 maart 2008; Groep 7 van
OBS Brandevoort heeft een les van begrijpend lezen
over het milieu gehad. Daarna was er ook een boekenkring over het milieu. Toen waren er een paar kinderen
die op het idee gekomen zijn om statieflessen in te zamelen om bomen te planten. Op woensdag 5 maart kwam
er een man van de radio en daarna gingen we bomen
planten. Het waren Lindebomen. Er waren ook twee kinderen met een briefje met daarop een wens voor een
beter milieu in de toekomst. Deze wens is in een fles
gestopt en bij de bomen begraven. Toen gingen we terug
naar school. n
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Geïnspireerd door een les over het klimaat en Al Gore
zijn kinderen van groep 7 van OBS Brandevoort op eigen initiatief de deuren langs gegaan om (statie)geld in te
zamelen voor een milieudoel. Na een stemronde in de
klas besloten ze om bomen te kopen voor de ecozone
in de eigen wijk. Ook wil deze milieubewuste klas een
‘milieu-message in a bottle’ in de grond stoppen voor
komende generaties. Het planten van de lindes (‘Tilia europaea ‘Palida’) en de ‘milieufles’ door de groep 7-kinderen vond plaats op 5 maart om 9.00 uur in de ecozoneBrandevoort.

de

luciaparochie
INFORMATIE VANUIT DE PAROCHIE
ST. LUCIA/WESTELIJK HELMOND
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond
West, Mierlo-Hout, Suytkade
hoofdstraat 157, 5706 al helmond.
j.m.m. v.d. Laar, pastoor / deken
telefoon: 0492 - 522930
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.

EUCHARISTIEVIERINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur
COMMUNIEVIERINGEN:
13 april 10.15 uur Eerste Communie Odulfusschool
13 april 12.00 uur Eerste Communie Overige Scholen
20 april 10.15 uur Eerste Communie de Vendelier
20 april 12.00 uur Eerste Communie ‘t Baken en St. Joris
j.v.d. laar, pastoor/deken

spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
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WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie
en voor andere actuele berichten bezoek
eens onze website: www.st-lucia.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HELMOND
Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt
Sperwerstraat 2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ Helmond
e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
Website: www.bethlehemkerk-helmond.nl
Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau,
Sperwerstraat 2, 5702 PJ Helmond telefoon 0492 - 539470
Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
Ds. P. Verschoor tel. 0495 - 594709
Contactpersoon voor de wijk is Mevr. Jacqueline Noort, tel 667080
Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
Erediensten: Iedere zondagmorgen om 10 uur (zie website of het kerkblad “Perspektief”)
Er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 5 jaar, en voor de wat oudere kinderen is er een Kindernevendienst.
Op de 1e en 3e zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.
Op vrijdag 11 april wordt in de ruimte naast de Bethlehemkerk een filmavond gehouden voor de jeugd en op vrijdag
20 juni is er een speciale thema avond. Je bent van harte welkom. Neem gerust een vriend of vriendin mee!
Op dinsdag 22 april wordt een gemeenteavond gehouden. Wellicht kunt u deze avond alvast vrijhouden.
Jacqueline Noort, contactpersoon

buurtpreventie
en kinderen in onze wijk

zo mooi als het nu nog is, moet het straks ook nog zijn: dus buurtpreventie: jong geleerd is oud gedaan

kinderen en voorkom dat er iets misgaat. Het zijn tenslotte uw kinderen. Binnen onze wijk worden op steeds
meer veldjes speeltoestellen geplaatst waarbij ook nog
eens rekening gehouden is met de leeftijdscategorieën.
Daar kunnen uw kinderen veilig spelen. U dient er natuurlijk wel rekening mee te houden dat ze er ook veilig
moeten komen. Het kan een idee zijn om uw kinderen
(of een groepje kinderen bij u uit de straat of buurt) naar
de speelplek toe te brengen. Het is natuurlijk nog beter
om er zelf bij te blijven, zo kunt u toezicht houden op het
spel van uw kinderen, op de kinderen zelf, en het is toch
ook leuk om te zien hoe kinderen spelen, hoe ze met
andere kinderen omgaan, hoe ze een bepaald spel vinden,
hoe ze hun eigen droomwereld zien, hoe ze hun ideeën
naar voren brengen en hoe leuk ze het vinden.
Beste ouders, helaas gaat het maar al te vaak mis met
spelende kinderen in een woonwijk. Vaak wordt dan de
schuld neergelegd bij de tegenpartij.
De commissie Buurtpreventie is van mening dat het stellen van de schuldvraag voorkomen moet worden, maar
dat u als ouders ook uw verantwoording moet nemen en
uw kinderen duidelijk de gevaren van het buiten spelen
moet uitleggen. Maar nog beter is, zoals hier net beschreven is, om samen met de kinderen naar buiten te gaan en
er bij te blijven.
Dus beste ouders, laten we allemaal wat beter op de
kinderen letten zodat ze op een prettige manier op een
veilige plaats kunnen spelen. n
commissie buurtpreventie brandevoort
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Langzaam maar zeker breekt het voorjaar weer aan en
hopelijk daarna een prachtige zomer.
Het voorjaar is de tijd dat we allemaal weer naar buiten
gaan om te genieten van de eerste zonnestralen. Ook
voor de kinderen breekt nu eindelijk de tijd aan waarop
ze zolang hebben moeten wachten. Eindelijk kunnen ze
weer naar buiten om lekker met andere kinderen te spelen. Eindelijk kunnen ze nu weer die spelletjes spelen die
je eigenlijk alleen maar buiten kunt spelen.
We kunnen hierbij denken aan allerlei balspellen, maar
ook het vertrouwde “tikkertje” en “verstoppertje spelen” gebeuren nog steeds. Of wat denkt u van skelteren,
skeeleren, fietsen of (fiets)crossen. Natuurlijk zijn er nog
veel meer spelletjes die gespeeld worden, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Waar we het wel
over willen hebben, is over de kinderen en hun enthousiasme. Kinderen kunnen helemaal opgaan in hun spel,
of ze beginnen van alles te fantaseren en denken dan
bijna nergens meer aan. Ook niet dat ze op straat spelen. En daar schuilt nu vaak het gevaar. Kinderen kunnen
onverwacht de weg (straat) op rennen. Ze komen ineens
uit een brandgang, hollen een bal achterna, zijn “verstoppertje” of “tikkertje” aan het spelen, of ze houden een
racewedstrijd. Kortom, spelletjes waar kinderen intensief mee bezig zijn en impulsief handelen. We kunnen ze
dit natuurlijk niet kwalijk nemen. Maar het gevaar dat de
kinderen op straat worden aangereden is groter dan u
denkt. Zeg nu niet: dan moet die automobilist, of bromfietser, of fietser maar uitkijken, dit is een 30 km-zone,
ze weten toch dat er kinderen buiten spelen. Kinderen
die plotseling de straat op komen of tussen geparkeerde
auto’s uitkomen, of om de hoek komen zijn vaak niet
zichtbaar voor andere verkeersdeelnemers en dat levert
nu juist die gevaarlijke situaties op die kinderen niet inzien.
Maar ook de overige verkeersdeelnemers schrikken als
er plots een kind de straat op komt en dat kan ook weer
gevaarlijke situaties opleveren.
Nee, beste ouders, ook bij u ligt een belangrijke taak. Leg
uw kinderen uit wat er kan gebeuren als zij plotseling
de straat op rennen en waar zij een stuk veiliger kunnen
spelen, maar bovenal: houdt toezicht op het spel van uw

Beste wijkbewoners, ondanks de 795 flyers die de scholen aan de kinderen hebben meegegeven, is de poging
om weer een gran-dioos Oranjefeest neer te zetten,
mislukt.
De vraag was om voor 10 februari 15 vrijwilligers te
hebben om op 30 april 2008 een gezellig feest neer te
zetten met onder meer een vrijmarkt voor de kinderen,
fietsen versieren, straattekenen, ballonnenwedstrijd etc.

De organisatie heeft maar liefst 2 aanmeldingen gehad!!
Het is een feit dat het dit jaar gewoon ongelukkig valt.
We hopen de kinderen volgend jaar wel van dienst te
kunnen zijn.
Mocht U interesse hebben om dan mee te helpen kunt u
mailen naar wm.oranjefeest@brandevoort.org
Tot volgend jaar??
oranjecomité brandevoort

De winnaar van de februari puzzel is: Saskia v.d. Tillaart. Een mooie cadeaubon van € 10,- is de beloning.
Het antwoord was: PAASHAAS
De oplossing van de puzzel kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel “formulieren”.
Op de pagina met de formulieren, vindt u het formulier “puzzel”. Uiterste inleverdatum van de oplossing is 6 april via
genoemde link op de website.

maart puzzel
HORIZONTAAL
3. kortjan - 5. hobby van mensen als het mooi weer is - 8. bui
10. nihil – 11. poes - 13. ieder - 15. oude lengtemaat - 16. meubelstuk 19. water in Brabant - 20. akelig - 22. dakbedekking - 23. dier
24. deel - 25. slee - 26. muzieknoot - 27. afloop - 28. openbaar vervoer
30. straat in Brandevoort - 34. oneven - 35. afkorting voor Nederland
37. goochelen - 40. getij
VERTICAAL
1. heden - 2. gezellig - 3. frans lidwoord - 5. dagelijks terugkerende
bezigheid - 6. vulling van een pen - 7. persoonlijk voornaamwoord
9. verlof - 12. bevestiging - 14. schoen – 16. frans lidwoord - 17. wijkhuis in Brandevoort - 18. achter - 21. water in Brabant - 22. vader
24. voor - 29. grondvlak - 31. stop - 32. jeep - 33. deel van het gezicht
36. frans lidwoord - 38. leeg - 39. boom
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geen oranjefeest in brandevoort

primera brandevoort feestelijk geopend
Met de verhuizing van Primera wordt winkelcentrum
Brandevoort weer een klein stukje completer. Afgelopen
22 februari heropende Primera, na precies twee jaar gedraaid te hebben in de tijdelijke winkelunit. Vooraf was
al bekend dat Primera na verloop van tijd zou gaan verhuizen naar het definitieve winkelcentrum. Na een aantal
drukke weken, waarin volop werd gebouwd en verhuisd,
was het dan eindelijk zover. Intussen was ook bekend geworden dat er een postagentschap in de winkel opgenomen zou worden, zeker na de sluiting van het postagentschap in de Read Shop in Mierlo-Hout, geen overbodige
luxe. Op een erg winderige vrijdag werden de eerste
klanten ontvangen. Gedurende de hele dag konden klanten een lekker kopje vers gezette koffie nuttigen en profiteren van diverse openingsaanbiedingen. Het team van
Primera, bij velen beter bekend als John en Ans, is met
de komst van het postagentschap tevens met een aantal

dames uitgebreid. Ook zij staan u graag te woord bij al
uw vragen. Tot ziens in onze Primera! n
magda dreverman
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Afgelopen woensdag waaide het enorm. Dit is ook de
dag dat er oud papier ingezameld wordt. Wij zijn milieubewust en zetten die dag dus ook ons oud papier aan
de straat. In grijze kunststof bakken doen wij dat.
Door de wind echter zijn deze bakken (na leging) weggewaaid. Op deze manier zijn wij al 3 bakken kwijtgeraakt. Heeft iemand deze misschien gevonden?
Met vriendelijke groet, Bert Vermeulen, Moerkensbeemden 4, telefoon 0492 - 55 63 63
Wilt u een parkeerplaats kopen in de Veste blok 14.
Neemt u dan contact met mij op. Jeroen Degens Telefoon: 06 - 29 04 06 01
Problemen met het aansluiten van uw internetverbinding, draadloos netwerk, telefoonaansluiting
etc.? Mail dan naar dwss@chello.nl voor een afspraak.
Goede service tegen een gunstig tarief.Wij zijn gevestigd
in Brandevoort
Ik zoek dakpannen voor een overkappinkje. Wie
heeft er thuis nog wat ongebruikte/overgebleven dakpannen in de weg liggen. Kleur grijs, type 2KDN made in
Holland. Ik kom ze graag ophalen, email: info@eme.nl

brandjes
Nieuwe recreatiegroep HT’35 in Brandevoort!
Brandevoort is een wijk die nog steeds groeit en de
groepen van HT’35 groeien mee! Vanaf zaterdag 1 maart
2008 start er weer een nieuwe groep in de gymzaal van
BS De Vendelier voor kinderen van 5 tot 8 jaar, van 13.00
uur - 14.00 uur. Voor meer informatie over de vereniging
en de andere groepen: kijk op www.ht35.nl
Als het je leuk lijkt, kom dan vrijblijvend een keer meedoen! De turnvereniging HT’35
Wie komt ons helpen met het schoonhouden van
ons huis? Wij zijn op zoek naar een betrouwbare
poetshulp voor 2,5 tot 3 uur per week. Voor meer info:
bel Erik en Marian: 06 - 54 78 28 93
Voor het verstellen, korter maken van uw broeken,
rokken, spijkerbroeken met evt. originele zoom en ritsluitingen herstellen of vervangen... kunt u terecht bij een
ervaren coupeuse. Bel 06 - 45 29 22 82 voor meer
informatie.

jeugd judoka’s brandevoort
strijden om clubtitels
JUDO ALS WEDSTRIJDSPORT
Voor een behoorlijk aantal judoka’s uit Brandevoort was
dit een nieuwe beleving, voor andere inmiddels een regelmatig terugkerend gebeuren. Wekelijks volgen zij al
wel één van de vele judotrainingen die in Brandevoort
gegeven worden of nemen deel aan de selectietraining
in Mierlo.

GOUD: Lauren Pagen, Marijn van Rooij, Bart de Hoon, Jordy
van Oers, Sid Meulensteen, Maud van der Sommen, Wesley
Waldt, Jules Boesveld, Stef van der Sommen, Rutger Hende,
Jordy Ysselstein, Matthijs Coolen, Shamil Eskarkhanov, Jesse
Damen
ZILVER: Thomas Prent, Julia Pagen, Jasper van de Sande,
Matt Saman, Bas Krom, Nina Saman, Sanne Smits, Ciara
Hafkenscheid, Luuk Boermeester, Daan van Poppel, Hannah
Tuhuteru
BRONS: Tibbe de Winter, Steffi de Winter, Gijs Mooren, Thor
van Houwen, Guus Niessen, Nino Dreverman, Lukas Pijpers,
Jamil Beja Koanda, Olivia Mus, Rick Luiken, Mike Luiken, Max
van Sas
4e: Sven Waldt, Mika Sardina, Tim Schriks, Luka Bol, Hanne
Weijen, Matt Koolen, Danny Vogels,Tommie van Schaijk, Eveline Huijgen, Rens van Schaik,Tim Heezemans,Tom Veerhoek
5e: Pieter Hendriks, Bastiaan Weijen, Sam Jansen, Jasmin Beja
Koanda, Pim Coppelmans, Bas Martens, Bram van Veghel,Tim
van der Linden, Bas Veerhoek, Rik Veerhoek
6e: Freek Niessen, Max Berghuis, Tim Derks, Roel Habraken,
Roy van Duijnhoven
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Budovereniging De Hechte Band hield op zondag 16
maart de jaarlijkse clubkampioenschappen in Mierlo.
Zo’n 130 jeugdleden, de jongste deelnemer amper 3
jaar en slechts 12 kg, tot judoka’s van ongeveer 15 jaar
en ruim 50 kg, hadden zich voor dit evenement aangemeld. De deelnemers waren ingedeeld in één van de 23
poule’s, afhankelijk van leeftijd, niveau en gewicht. De dag
was verdeeld in 4 tijdsblokken waardoor de deelnemers,
maar vooral het in grote getale meegekomen publiek,
naast alleen judo ook nog een andere invulling aan hun
dag konden geven.
De wedstrijdjes waren niet alleen voor de kids zeer
spannend, maar bovenal ook voor hun ouders en andere
meegekomen supporters. Vanaf de tribune was er zeer
regelmatig een daverend applaus te horen en werd er
aangemoedigd met het luidkeels roepen van “vasthouden”. De hele dag door werd er gefilmd en werden er
foto’s gemaakt, gewoon mooi voor later!
Tijdens één van de prijsuitreikingen werden nog twee
judoka’s bijzonder in het zonnetje gezet. Maud van der
Sommen wist op 9 maart j.l beslag te leggen op de titel Zuid Nederlands Kampioen meisjes mini’s -28 kg. De
hoogst haalbare titel voor deze leeftijdscategorie.
Maud is zeker niet het enige Brandevoortse talent, maar
wel de eerste die zich een jaar lang Districts Kampioen
mag noemen. Gelet op onderstaande resultaten, weten
we zeker dat meer Brandevoortse judoka’s in de toekomst in staat zullen zijn om deze titel op hun naam
te schrijven. Jordy Ysselstein had op een geheel andere
manier een pluim verdiend, hij verkocht maar liefst 305
grote clubloten voor DHB.
Momenteel is er bij DHB een grote instroom van nieuwe
leden, van jong tot oud. Bijna 300 leden volgen wekelijks
judo, ju-jitsu, aikido of Tai-Bo les.
Ook kinderen en volwassenen met lichamelijke, verstandelijke, motorische, of sociaal emotionele problemen zijn bij DHB welkom. Bij voldoende belangstelling,
daar waar het speciaal moet, gaan we voor deze doelgroep een speciaal judogroep opzetten. Voor steeds de
nieuwste uitslagen en clubnieuwtjes kijk je regelmatig op:
www.dehechteband.nl

HIERONDER DE UITSLAGEN VAN DE
JUDOKA’S
DIE
IN
BRANDEVOORT
(HELMOND) WONEN OF TRAINEN:

2 x 5 = 10
hebben jullie rutger van 10 tenen
al gezien?
fantastisch voor kinderen, met de basisschool op een
steenworp afstand van hun woning.
Desiree draait volop mee in het bedrijf en heeft de leiding over 10 TENEN Kinderschoenen in Helmond, gevestigd in een prachtig monumentaal pand aan de Kerkstraat. Rutger is buiten zijn werk lid van “Juniorkamer
Peelland” en maakt o.a. deel uit van de Stichting Beeld
en Poëzie. Deze stichting is verantwoordelijk voor de
beelden in de Warande en is inmiddels ook bezig met
het organiseren van speelplekken voor kinderen. Rutger
heeft afgelopen jaar, na 5 jaar bestuursfunctie, afscheid
genomen van Stichting Jazz in Catstown. Hierdoor is er
weer meer tijd voor andere dingen, zoals b.v. het openen
van een nieuwe winkel!
Zo zal op 1 augustus dit jaar de nieuwe winkel 10 TENEN SPORT worden geopend ! De zaak zal worden geopend aan het Catharinaplein in Eindhoven, tegenover de
Catharinakerk, hartje centrum. Het wordt een Fashion
Sport zaak, waar schoenen worden verkocht van maat
20 t/m 41. Sport is ook een belangrijk deel van Rutgers’
leven. Zo loopt hij ieder jaar de halve marathon van
Eindhoven en Valkenswaard. Een jaar zonder skiën kan
hij zich niet voorstellen. Bovendien heeft hij een eigen
hockeyteam opgestart terwijl hij bij HCH mee doet aan
de bedrijvencompetitie.
Rutger en Desiree hebben een druk leven, maar proberen ook om zoveel mogelijk tijd voor elkaar en voor hun
kinderen te nemen.Voor Rutger is zijn gezin toch wel het
belangrijkste in zijn leven. Het leukste aan zijn werk vindt
hij vooral het contact met de vaste klanten en daarbij is
het de spontaniteit van de kinderen waar hij steeds weer
van kan genieten. Er komen klanten uit alle lagen van de
bevolking en uit alle hoeken van het land bij hen in de
zaken; vaak moeders met kinderen en regelmatig zijn de
oma’s ook van de partij.
Voor de toekomst willen Rutger en Desiree zowel de
grootte als het aantal zaken uit gaan breiden. En misschien, in de verre toekomst, nog eens iets meer doen
met of in Italië. Het land waar je heerlijk kunt eten met
een prachtige cultuur en natuur en waar het zowel voor
hem als het hele gezin goed toeven is. En niet te vergeten, ook het land waar 10 TENEN bijna al zijn schoenen
inkoopt.
Op Brandevoort zelf heeft hij niet erg veel aan te merken
buiten dan het feit dat het er hen heel goed bevalt. Alleen zouden er, volgens hem, b.v. palen met zakjes mogen
komen, zodat vele hondenbezitters zelf eens de poep van
hun hond opruimen. Hij vindt dit echt een groot probleem, ook omdat er veel kinderen zijn die regelmatig in
de groenstroken spelen. Al met al zijn Rutger en Desiree
gedreven mensen waar we, zeker op zakelijk gebied, in de
toekomst nog veel van zullen horen.
We wensen hen en hun kinderen veel gezondheid en
geluk en alle voorspoed op zakelijk gebied toe.
Bedankt voor de gastvrijheid Rutger en Desiree! n
MD
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Rutger Raymakers werd geboren in 1970 in Venhorst,
waar hij ook naar de toenmalige kleuterschool en lagere school ging. Toen hij vervolgens in de 1e klas van
de Mavo in Gemert zat, verhuisde het gezin naar Mierlo.
Vandaar uit ging hij naar de Mavo in Eindhoven waar hij
zijn diploma behaalde. Omdat zijn ouders altijd al in het
zakenleven zaten was het eigenlijk voor Rutger vanzelfsprekend dat hij ook die richting in zou gaan.Vandaar dat
hij in eerste instantie in Eindhoven naar het ELE, richting MDS (detailhandel), doorstroomde, maar hij maakte
deze niet af omdat hij zich niet echt thuis voelde in de
schoolbanken. Hij is namelijk een echte doener en zijn
toekomstperspectief was al vanaf zijn jeugd het hebben
van een eigen zaak. Met dit in het achterhoofd behaalde
hij, na een eenjarige opleiding, het middenstandsdiploma
en vakdiploma “doe het zelf”. In de jaren ‘90 moest je
dit soort papieren hebben om een eigen zaak te mogen
beginnen.
Toch ging hij eerst een baantje zoeken en vond dat bij de
Gemeente Helmond als postbezorger. Daarna volgden
banen bij E. Frencken (kantoorboekhandel) in Eindhoven en Hatéma (tapijten van Gamma Holding) in Mierlo.
Ondertussen begon hij met een opleiding bedrijfsadministratie en kreeg toen, op 21 jarige leeftijd, de gelegenheid
in het centrum van Eindhoven (Jan v. Lieshoutstraat) een
zaak te beginnen in kinderschoenen. In augustus 1993
werd TIEN TENEN Kinderschoenen geopend. Dit werd
een opening om nooit meer te vergeten, er liepen namelijk 3 olifanten door het centrum met reclame van 10
TENEN op hun rug. Dit onder begeleiding van mensen
van Circus Renz.
Door heel hard werken en zakelijk inzicht liep het vanaf
het begin meteen heel erg goed. Er volgden in snel tempo nog meer winkels. In 1996 werd gestart met een zaak
in kinderschoenen in Venlo, waaraan in 2000 een zaak in
kinderkleding werd toegevoegd. Ook in Helmond werd
in 2003 een filiaal van 10 TENEN Kinderschoenen geopend. Omdat het heen en weer reizen tussen Helmond
en Venlo op een gegeven moment toch wel erg belastend
werd, werd besloten de zaken in Venlo te verkopen, wat
ook in 2005 gebeurde.
Rutger leerde zijn vrouw Desiree Brons in 1989 kennen
en na een paar jaar gingen ze eerst samenwonen in Geldrop, later volgde Dierdonk en vanaf 2002 Brandevoort.
Met hun 2 kinderen Emma (10) en Bram (5), hebben ze
het prima naar hun zin in de wijk. Een rustige wijk en

ingezonden berichten
LOGOPEDIEPRAKTIJK VERLIEST PRAKTIJKRUIMTE

Op maandag 3 maart j.l. werden wij weer eens opgeschrikt
door het gebulder van de vrachtwagens die alle mogelijke
sluiproutes nemen om zo snel mogelijk en zonder zich
te storen aan enige hinder voor de bewoners hun plaats
van bestemming willen bereiken. Alleen deze keer nam de
vrachtwagen de bocht bij ons huis veel en veel te scherp,
waardoor een hele hoek van onze net aangelegde tuin
aan flarden werd gereden. Ons straatwerk stuk, betonbandjes eruit gereden, sproei-installatie kapot getrokken
en beplanting plat gereden. Kan gebeuren zullen wij maar
denken, maar dan ook nog doorrijden vind ik toch wel
erg laf. Getuigen genoeg maar geen naam, alleen dat het
een zeer grote vrachtauto was in de kleur blauw met
steengoed erop.
Wel reeds een vermoeden, maar geen bewijs. Het betreft hier de woning hoek Paardshoeve en Zeepsehoeve.
Jammer: een hoop werk voor niets geweest, om over de
herstelkosten niet te spreken. Mocht de bestuurder dit
lezen; wees een heer en meld je, want dit moet je gemerkt
hebben, zeker omdat wij zelfs binnenshuis al goed konden
horen.
Wat ons dan ook ergert is dat deze gigantische vierwielers
ook door die gedeeltes razen zonder dat ze daar hoeven
te zijn. Zie bijv. ook de betonblokken die gewoon aan de
kant worden geschoven om ook deze weg als toegangroute te benutten. Met vriendelijke groet,
marco lathouwers
paardshoeve 12
5708 vh helmond

Nu de eerste verhuizingen naar het Palladium op stapel
staan, blijkt één praktijk buiten de boot te zijn gevallen.
Logopediste Callista Lichtendahl heeft sinds 2002 haar
Brandevoortse praktijk. Ze kwam naar de wijk omdat ze
voor zichzelf wilde beginnen en hier mogelijkheden zag.
Op maandag en woensdag behandelt ze haar patiënten in
het gezondheidscentrum aan de Ricoutsvoort. Haar aanvraag voor een ruimte in het Palladium is echter afgewezen. Dit betekent dat zij na de verhuizing van de huisartsen
haar Brandevoortse praktijk zal moeten sluiten of buiten
de wijk zal moeten voortzetten. Callista is dan ook op
zoek naar een alternatief: een ruimte van ongeveer 20m2
voor twee dagen per week, eventueel te delen met iemand anders.

P.S. wat ook nog bijzonder was was dat de weg Zeepsehoeve / Paardshoeve was afgezet i.v.m. wegwerkzaamheden die die dag zouden aanvangen.
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VRACHTWAGEN VRIJE WIJK

GOEDEMORGEN
Ik zal mezelf even voorstellen; mijn naam is Edwin Mertens, gehuwd met Claudia en sinds een half jaar de trotse
vader van een zoontje genaamd Tjerk, verder bestaat ons
gezinnetje nog uit onze trouwe viervoeter Guus. Sinds
2001 wonen wij met veel plezier in Brandevoort en wel
aan het Peelmanserf, maar aan alles komt wel eens een
einde en vandaar dit mailtje.
Ik lees altijd met veel belangstelling de rubriek Een Kijkje
Thuis in Brandevoort en ben dan vooral nieuwsgierig naar
het soort mensen en hun beweegredenen om hier te gaan
wonen, maar misschien is de omgekeerde weg ook eens
leuk om toe te lichten daar wij nu juist vertrekken uit
Brandevoort en wel met dubbele gevoelens: aan de ene
kant super veel zin in een nieuwe uitdaging die ons wacht
in een nieuw vreemd land met ook totaal ander werk en
weer allemaal nieuwe mensen en je plaatsje zien te vinden,
maar aan de andere kant ook een raar gevoel dat je de
wijk en de straat en de mensen gaat verlaten waar je het
toch altijd goed naar je zin hebt gehad.
De redactie laat in onze volgende uitgave Edwin en Claudia
zelf aan het woord. U kunt dan zelf lezen wat het voor hen
betekent om onze bijzondere woonwijk te gaan verlaten.

ingezonden berichten
VEILIGHEID RONDOM SCHOOL STEPEKOLK

KOBRA HET KOOR VAN BRANDEVOORT

Al enige tijd ergeren ik en andere ouders ons aan al die
wildparkerende ouders. Mijn kind gaat alleen naar school,
maar door deze ouders wordt het erg gevaarlijk en onoverzichtelijk om op school te komen. Ouders menen
zich een privéparkeerplaats midden op de stoep te kunnen veroorloven. Zelfs parkeren midden op een oversteekplaats is geen probleem!!!!!!
Wanneer een kind of ouder er iets van zegt krijgt men een
grote mond. Ouders, waar zijn wij mee bezig????
Niet alleen uw kind, maar ook mijn kind en vele andere
kinderen willen veilig op school komen. In de zijstraten is
plaats genoeg. Ouders denk niet alleen aan uw eigen kind,
maar ook aan dat van een ander. n
een ongeruste ouder van de vendelier

KoBra, het koor van Brandevoort, doet op zondag 13 april
mee aan het concert van de Helmondse Korenfederatie
in ‘t Speelhuis. Er zullen acht koren uit Helmond optreden.
Het concert begint om 14.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van ’t Speelhuis. n
KBO ST. LUCIA MIERLO-HOUT/BRANDEVOORT

“KOM OOK NAAR DE NATIONALE SPORTWEEK
HOCKEYINSTUIF IN MIERLO”
Hockeyclub Mierlo organiseert in het kader van de
Nationale Sportweek op maandag 31 maart van 16.00
tot 18.00 uur een hockeyinstuif. Deze is bedoeld voor
kinderen van de basisschool leeftijd. Speciaal ook voor
kinderen uit Brandevoort is het mogelijk om kennis te
maken met het hockeyen in de buurt, namelijk in Mierlo.
De Nationale Sportweek is de week van het jaar waarin
de sport in Nederland extra onder de aandacht elke Nederlander wordt gebracht. De hockeyclub is te vinden op
Sportpark ‘t Oudven, Oudvensestraat te Mierlo. Jij komt
toch ook? Hockey is supergezellig!!! Meer informatie op
www.hcmierlo.nl
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De open dag in het wijkcentrum Brandevoort is een redelijk succes gebleken voor onze KBO afdeling MierloHout/Brandevoort.
In een goed georganiseerd en verzorgde ambiance, opgezet door de ”Stichting Brandevoort in Actie”, hadden
wij onze plaats gevonden en was het goed toeven met de
bezoekers/bewoners in deze redelijk nieuwe wijk. Met het
verstrekte materiaal van KBO-Brabant, de zelf vervaardigde attributen en een appeltje voor de dorst konden
de bezoekers een ruime keuze maken. Het is goed dat
een ouderenorganisatie in een wijk als Brandevoort een
plaats krijgt. Wij hopen u regelmatig te berichten over de
activiteiten van onze afdeling.
Onze eerstvolgende excursie gaat naar de TWEEDE KAMER. Op donderdag 29 mei a.s. is er voor de leden van
onze KBO-afdeling een excursie per bus naar het gebouw
van de Tweede Kamer in Den Haag. Er kunnen maximaal
50 personen deelnemen. De kosten bedragen € 25,- inclusief een lunch in het gebouw.
Voor het opgeven voor deze excursie en meer informatie kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger in Brandevoort, Louis Vrolings Middenlaan 8, telefoon 662914. n

REPORTER VANUIT DE EIGEN STRAAT OF BUURT!
Wie wil regelmatig vanuit de eigen directe omgeving verslag doen van gebeurtenissen? Maandelijks
of tweemaandelijks ontvangt de courant dan graag een bericht over wat er gebeurt bij u. Uiteraard
ontvangt u een leuke attentie voor deze inspanning als vrijwilliger.
Reactie bij G. Pollemans: 06 413 95 293 of via de mail: redactie@brandevoortercourant.nl

persberichten
TRAINING IN AANDACHT / MINDFULNESS

Door met aandacht te bewegen en bewust je lichaam
te voelen kun je aangeleerde patronen herkennen en indien gewenst aanpassen.Veel van onze klachten ontstaan
doordat we niet meer van binnenuit voelen wat we doen
en waar we onszelf beperken. Het kan zijn dat je onbewust naar een kant gericht bent wat gevolgen heeft voor
je bewegingsmogelijkheden. Je voelt het niet omdat dit
een gewoonte is geworden.
In week 14 wordt er een kennismakingsles gegeven op
donderdagavond 3 april om 19.00 uur in wijkcentrum ’t
BrandPunt in Helmond Brandevoort. Een cursus van 12
lessen start in week 15. Meer info en aanmelden Els van
Roosmalen 040 - 2110239.

In deze training leer je op een andere manier kijken naar
en omgaan met gebeurtenissen en uitdagingen van het
dagelijks leven. Vijf aspecten spelen een rol: ademruimte,
bodyscan, mindful bewegen, loopmeditatie en zitmeditatie. Door aanwezig te zijn in het moment met wat je doet
zonder oordeel is er ruimte om inzicht en bewustzijn te
ontwikkelen waardoor er opening tot verandering komt.
Tevens is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen, gedachten met de andere deelnemers.
Op donderdagavond 3 april om 20.30 uur is er een introductiebijeenkomst in wijkcentrum ’t BrandPunt in Helmond Brandevoort. De basistraining van 8 bijeenkomsten start in week 15. Meer info en aanmelden Els van
Roosmalen 040 - 2110239. n

MUZIEK IN BRANDEVOORT

THE SURPHONICS
Dit is een viermansformatie die speelt in de klassieke
popbezetting een slaggitaar, sologitaar, een basgitaar en
drums. Zij spelen Rock ‘n Roll, Surf- en Beatmuziek uit
de late jaren ‘50 en begin jaren ‘60. Zoals de Beach Boys,
Chuck Berry, Elvis Presley, Buddy Holly en The Beatles.
THE SHADOWS TRIBUTE BAND
Zij brengen de muziek van de Shadows en Cliff Richard
weer prima ten gehore. Dat doen ze op wereldniveau.
Zij zijn ook een viermansformatie, in oude bezetting met
een slag- bas- sologitaar en drums. Zij kunnen en zullen
misschien ook andere Rock ‘n Roll nummers ten gehore
brengen.
THE ROCK AND ROLL SHOWDANSERS HELLENDOORN
Dit is een groep die op topniveau rock-‘n-rollt. De dansers nemen deel aan wedstrijden en geven demonstraties. Dit zijn echt liefhebbers van deze dansvorm en dat
stralen ze ook uit.
DE VOORVERKOOP START OP 2 APRIL 2008
Entree: E10,- euro incl. twee consumpties.
De voorverkoop adressen zijn: Primera, Ter Plaetse in
Brandevoort vanaf 2 april en wijkhuis ’t BrandPunt, Biezenlaan 27 in Brandevoort, op de volgende dagen:
04 april 19.00 tot 20.30 uur
07 april 19.00 tot 23.00 uur

09 april 20.00 tot 21.30 uur
11 april 19.30 tot 21.00 uur
14 april 19.00 tot 20.30 uur
15 april 19.30 tot 21.00 uur
Als u met de auto komt dan kunt u het beste parkeren onder in de parkeerkelder: daar is ruimte genoeg
en het is gratis. Op het verkeersplein bij ’t BrandPunt
gaat u driekwart rond, na tien meter rechts ziet u de
ingang, daar moet u inrijden. De poort gaat vanzelf open.
TOT ZIENS IN HET BRANDPUNT OP 19 april 2008 n
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FELDENKRAIS BEWEGINGSMETHODE

f

CURRIE MET EIEREN EN LINZEN
2 ons linzen
bouillonblokje
6 eieren
1 grote ui
1 flinke knoflookteen
1 (rode) paprika
1 rode peper
pakje kokosmelk (200 ml)
stukje gember (5 à 6 cm), geraspt
koriander of peterselie
een handjevol cherrytomaatjes of romaatjes
plantaardige olie
peper en zout
Kook de schoongespoelde linzen in zo’n 20 minuten
gaar in ruim water met een bouillonblokje. Kook de
eieren bijna hard: bij het opwarmen garen ze nog iets
verder en groene eieren, brrrr…. Fruit de gesnipperde
ui met knoflook, geraspte gember en de rode peper in
de olie. Laat de peper heel voor een mildere smaak, wil
je het heet, snijd dan de peper in stukjes, wil je het nog
heter, laat dan de zaadjes zitten.
Voeg de uitgelekte linzen hieraan toe, doe de in stukjes
gesneden paprika erbij en de kokosmelk. Controleer op
smaak en voeg eventueel nog peper en/of zout toe. Laat
alles even doorpruttelen en voeg er net voor het opdienen de in de lengte gehalveerde eieren aan toe, zodat
die nog even kunnen meewarmen. Strooi er tenslotte
nog wat verse koriander over (of gehakte peterselie als
je koriander naar zeep vindt smaken) en garneer met
de gehalveerde tomaatjes. Serveren met rijst.
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De lente komt eraan en eigenlijk zouden we dus aan
de traditionele voorjaarsschoonmaak moeten. Lekker
poetsen en boenen en met een schone lei beginnen.
Het schijnt ook erg goed voor het geestelijk welbevinden te zijn om eens lekker op te ruimen, dan waait meteen het spinrag uit je hoofd. Daar dacht de klassieke
poetskoningin Assepoester waarschijnlijk anders over:
die moest na een dag zwoegen ook nog een kom linzen
uit de as van de haard vissen. Pesterijtje van stiefmama,
zoals we misschien nog weten. Linzen dus, dit keer. Nog
wat eieren erbij (ook voorjaar, tenslotte) en we zijn er.

kinderpagina van brandevoort

46 8002 t raam

voornaam:................................................
achternaam:............................................
adres:........................................................

We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op
oud brandevoort 24 vóór 6 april 2008.

leeftijd:.............jaar, jongen/meisje

o o k t e d o w n l o a d e n v i a w w w. b r a n d e v o o r t e rc o u r a n t . n l

1.
2.
3.

Brian van der Kerk 10 jaar
Laura Vogels 6 jaar
Isa Franke 4 jaar
De prijzen kunnen jullie
ophalen aan
oud brandevoort 24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

1
2 3
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Dorpsstraat 142 - (centrum) MIERLO - Tel.: (0492) 66 12 05

de kleurwedstrijd
uitslagenpagina van brandevoort

Dit zijn de uitslagen van
de kleurwedstrijd waar jullie weer enorm je best op
hebben gedaan. De winnaars van
de prijzen zijn:

Maart/April
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
30mrt
HoutseTgroep Kindertoneel
14.00
HtseToneelgroep 539094
06april BrandCour
Sluitingaanleveringnr4

G.Pollemans
524029
16april Wijkraad
Wijkraadvergadering
20.00
R.vGrootel0654617337
24april BrandCour
Distributienr4
13.00
P.Princen
665781




Mei
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
11mei
BrandCour
Sluitingaanleveringnr5

G.Pollemans
524029
22mei
Wijkraad
Klankbordgroep
19.30
R.vGrootel0654617337
30mei
BrandCour
Distributienr5
13.00
P.Princen
665781
Bron:Brandevoorterkalender,Startpaginawww.brandevoort.nu.Wijzigingenvoorbehouden.

66 8002 t raam

wijkraadvergaderingen vanaf 20.00 uur
16 april
klankbordgroepvergaderingen vanaf 19.30 uur

22 mei
uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant april nummer
6 april
BEHEER WIJKHUIS ’T BRANDPUNT
rieny peters 432013
u kunt op een aantal manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:
• beheerder@brandpunt.info
• via het hierboven genoemd telefoonnummer
één mailtje of belletje en uw verzoek is op het juiste adres!
COMMISSIES, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN MAILADRESSEN
(MEER GEGEVENS VIA WWW.BRANDEVOORT.NU)
wijkraad
verkeerscommissie
’t BrandPunt
commissie buurtpreventie
commissie 12+
commissie dickens
commissie speelvoorz./groen
commissie webmasters
commissie concerten
brandevoort in actie
brandevoorter dag
vereniging bravo!
scouting brandevoort
fotoclub brandevoort
startpagina brandevoort

astrid geers
erik kouijzer
fons bosman
rené deelen
sandra geleijns
jet de laat
dave lorjé
herbert von reth
rieny peters
maarten beks
jan drouen
mattie weijnen
jeroen bierens
albert ticheler
herbert von reth

wijkraad@brandevoort.org
verkeer@brandevoort.org
secretaris@brandpunt.info
preventerven@brandevoort.org
12plus@brandevoort.org
dickens@brandevoort.org
spelengroen@brandevoort.org
webmaster@brandevoort.org
concerten@brandevoort.org
secretaris@brandevoortinactie.nl
voorzitter@brandevoorterdag.nl
info@brandevoort.biz
info@scoutingbrandevoort.nl
aticheler@dialtic.nl
info@brandevoort.nu

belangrijke wijkinformatie

activiteitenkalender 2008

112
51 39 71

GG&GD
politie, buurtbrigadier patricia van dijk
stadswacht

58 48 88
0900 - 8844
845970

GEMEENTE stadswinkel
informatiecentrum brandevoort
wijkopzichter (dienst SOB)
graffitimeldpunt

58 77 77
66 78 78
58 76 90
50 72 98

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water
WELZIJN BRANDEVOORT
spoedeisende huisartsenzorg
huisartsen - dr. kaiser en dr.veldhuizen
bellen: tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
gezondheidscentrum brandevoort, ricoutsvoort 21 – 23
www.brandevoort.huisartsen.nl

0800 - 9009
59 48 94
0900 - 8861
55 33 59

tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur

31 99 51

apotheek brandevoort

37 00 47

ziekenhuis elkerliek helmond

59 55 55

praktijk voor mondhygiëne - l. schouten
fysiotherapie
d. en c. van beuzekom - van der vorst (ook manuele therapie)
h. pluym
praktijk haptonomie en bedrijfsmaatschappelijk werk
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem
podotherapie - j. van iersel - s. de greef
logopedie
callista lichtendahl
renate jacobs
verloskundigen
“helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van melis-van hout, l. backx
“brandevoort” l. b accarne en m. van de rijt-van lierop
margo van de bunt - le loux
kraamzorg homecare
kraamzorg de zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking
moeders voor moeders, sandra rondeel
praktijk voor therapeutische wandelingen - rosemarie aarts
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger
remedial teaching – susanne kuijken

66 46 44

SCHOLEN, KINDEROPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150, stepekolk - oost 53
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3
kinderopvang vestein, koolstraat 3
kinderopvang ’t trommeltje, Iekendon ksevoort 49
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1
gastouderburo SPRING
gastouderburo FLEX

66 71 65
52 27 15
06 - 49 22 55 50
52 46 53
59 95 64
55 03 88
06 - 54 35 57 69
66 74 35
53 28 00
43 26 69
66 38 99
0900 - 206 44 44
0900 - 899 86 36
32 80 00
51 49 11
06 - 33 70 01 44
66 47 22
33 26 83
66 78 57
52 04 34
06 - 50 86 38 03
06 - 30 08 17 07
43 24 30
52 11 18
33 51 92
33 51 92
59 52 57
84 65 90
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belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

