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Vrijdag 28 maart is een aantal jongens van 12plus weer fana-
tiek met de airbrush in de weer geweest. Een paar jongens 
zijn dusdanig goed met een airbrushpistool dat zij het an-
dere kids al kunnen leren. Zo wordt de airbrushclub een 
min of meer zelfstandig clubje door en voor de jeugd binnen 
12plus. Super toch!?!? De meiden zijn inmiddels ook enthou-
siast, dus ook zij gaan, gesteund door de jongens, een keer 
met de pistolen aan de gang. 

Naast de hondenuitlaatstroken zijn er sommige plaatsen 
waar het verboden is met een hond te komen. Hierbij denk 
je vanzelfsprekend aan kinderspeelplaatsen, speelvelden en 
zandbakken. In onze wijk zijn ook de Ecozones verboden 
gebied voor honden. Door dit verbod voor honden (dus 
ook aangelijnde honden) geven we rust en ruimte aan de 
dieren die in de Ecozone leven. Zeker in de maand mei is 
het belangrijk de vogels in het broedseizoen rust te geven. 

Na de heel succesvolle tentoonstelling beginnen alle leden 
aan nieuwe opgaven en opnamen voor de tentoonstelling 
in 2009. De werkgroepen hebben hun eigen programma. 
Zo maakt de werkgroep architectuur enkele z.g. fieldtrips 
om architectuur in al z’n uitingsvormen vast te leggen. Ook 
de werkgroep natuur heeft een vol programma. De afgelo-
pen maanden heeft deze werkgroep zich bezig gehouden 
met zwart-wit fotografie en tegenlichtfotografie. 

Meer winkels dan de huidige in blok 16 en de tijdelijke in het 
noodgebouw, zullen er ongetwijfeld wel komen. Binnenkort 
komt de Hema met een filiaal in blok 16, maar voor de rest 
is het momenteel nogal stil aan het winkelfront. In het Pal-
ladium heeft drogisterijketen Het Kruidvat een van haar filia-
len geopend als enige commerciële onderneming, de overige 
“gebruikers” van het Palladium zijn immers mensen van het 
medisch centrum Brandevoort.

Op zondag 22 juni wordt er tijdens de Brande-
voorter dag een braderie georganiseerd. Hier-
bij willen wij graag  ondernemers en creatieve-
lingen uit de gehele regio uitnodigen om deel 
te nemen aan de braderie. Hoe meer verschei-
denheid hoe beter. Wel vragen wij alle deelne-
mers om iets toe te voegen aan hun stand.
zodat de braderie een toegevoegde waarde 
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Hopelijk laat de lente ons dit keer niet meer links liggen. 
Immers, de komende weken, zullen veel wijkbewoners 
even willen bijkomen van de voorjaarservaringen. Het 
weer heeft een flinke wissel getrokken op het fysieke 
weerstandsvermogen en de lange tijd tussen carnaval en 
zomer is voldoende om even met veel lengte uit te rus-
ten.
Eigenlijk is de meivakantie een mooie tijd om alvast even 
te wennen aan het nieuwe Brandevoorter wijkleven. Hoe 
langer de wijk bestaat, des te duidelijker begint zich een 
leefstijl af te tekenen die nergens anders te zien is. Door 
het jaar heen hebben de actieve vrijwilligers een aantal 
rituelen uitgezet, die een mooie rustpaal of oriëntatie-
punt voor de bewoners kunnen vormen. De nieuwjaars-
bijeenkomst is meestal een goed moment om samen 
grote lijnen uit te zetten, carnaval leidt steeds duidelijker 
een periode van reflectie in en geeft rust om het nieuwe 
jaar te overzien, daarna komen de paaseieren die de jon-
geren in de wijk de gelegenheid bieden om de wijk de 
Schutsboom te ontdekken en te weten dat er midden in 
de wijk een origineel stuk Antoniusbos bestaat. De mei-
vakantie midden in het jaar geeft de ruimte om alvast aan 
de zomervakantie te wennen. Nu is, met de start van het 

straattoernooi, hier een nieuwe activiteit voor de hele 
wijk aan toegevoegd. Deze gebeurtenis kan uitgroeien 
tot de omvang van een Halloweenfeest.  Verder kan het 
met een brede deelname jong en oud op de been bren-
gen en de binding in de wijk flink versterken. In het ene 
jaar is het toernooi een voorbode voor het fierljeppen, 
in het andere jaar een opmaat voor de speciale Brande-
voorter dag, die de hele wijk bereikt en laat meegenieten 
van allerlei voor Brandevoort unieke ambachten en ge-
beurtenissen. Iets later in het jaar nemen veel wijkbewo-
ners deel aan Halloween en Dickensnight, dé momenten 
in de wijk om herfst en winter te accentueren. 
Dus nu gaat in de april maand alle aandacht naar de ko-
mende Brandevoorter dag. De voorbereidingsgroep is 
volop bezig met de indeling van de dag en het uitnodigen 
van mensen met bijzondere presentaties. Elders in deze 
Courant vindt u verdere uitleg over deze feestdag.
Al met al lijkt er zich dus een leefstijl te ontwikkelen, 
karakteristiek voor Brandevoort, met voldoende activi-
teiten om zich helemaal thuis te voelen in  de wijk.  Ook 
al is er geen Oranjefeest op Koninginnedag, toch zullen 
er genoeg mensen zijn om met een goed Oranjegevoel 
Koninginnedag in de wijk te vieren. n

GP
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van de wijkraad

spelen en groen

BESTUUR WIJKRAAD BRANDEVOORT ZOEKT 
VERSTERKING

Sinds een zestal jaren is in de wijk Brandevoort de Stich-
ting Wijkraad Brandevoort actief. Deze stichting heeft 
tot doel het tot stand brengen en in standhouden van 
een prettige woon- en leefomgeving waardoor Brande-
voort uitgroeit tot een ‘wijk in de stad’. Een wijk waar 
het bruist van gezelligheid en activiteit, waar mensen zich 
thuis voelen doordat Brandevoorters betrokken worden 
en zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun 
wijk.
De Wijkraad heeft als hoofdtaak: Het vervullen van een 
brugfunctie tussen gemeente en bewoners. Het bestuur 
heeft op allerlei gebieden (buurtpreventie, verkeersas-
pecten, spelen en groenvoorzieningen, meedenken over 
de ontwikkeling van Brandevoort) veelvuldig contact 
met het college van B&W en met diverse ambtenaren. 
Dit contact vindt o.a. plaats via zogenaamde klankbord-
groepvergaderingen.
Daarnaast spelen op dit moment twee belangrijke zaken: 
sport en onderwijs. Met betrekking tot de sport zijn we 
bezig met de oprichting van een Omnivereniging (inclu-

sief een voetbalclub). Sinds deze week is bekend dat het 
college van B&W onze plannen heeft goedgekeurd. Er 
komt dus GEEN andere voetbalclub naar Brandevoort. 
Voor de Wijkraad betekent dit een extra stimulans om 
de Omnivereniging Brandevoort echt vorm te gaan geven. 
De andere belangrijke zaak die op dit moment speelt 
is de capaciteit van het basisonderwijs in onze wijk. 
Gemeente en scholen verschillen van mening over de 
noodzakelijke capaciteit op korte en langere termijn. De 
wijkraad is al enige tijd achter de schermen bezig om 
partijen met elkaar in gesprek te brengen om duidelijk-
heid te scheppen. 

Kortom: vele zaken die onze aandacht en inzet nodig 
hebben. Daarom: deze oproep! We zijn op zoek naar een 
secretaris voor de Wijkraad en een aantal bestuursleden 
voor de Wijkraad en voor de Omnivereniging. 
Wil je meer informatie? Je kunt bellen met Astrid Geers, 
voorzitter Wijkraad Brandevoort, telefoon 667040. 
Mailen mag ook: wijkraad@brandevoort.org
Interesse, meld je aan! Werk mee aan de verdere ontwik-
keling van onze prachtige wijk Brandevoort: jullie inzet is 
hard nodig!!!!!

Er is op 14 april gesproken met de bewoners en er is in 
overleg samen gekozen voor een ander speeltoestel. Op 
17 april is met de gemeente gesproken over dit toestel. 
De commissie spelen en groen, als ook de bewoners, 
zijn positief over de keuze. Het betreft het toestel dat 
hiernaast is afgebeeld. Het verzoek is door de gemeente 
in behandeling genomen en wij verwachten binnenkort 
uitsluitsel over onze keuze.
Toch leuk om te zien dat door middel van een infor-
matieavond met de bewoners samen tot een keuze is 
gekomen waar een ieder zich in kan vinden. n

         april 2008   7



         april 2008   9

Een relatief kleine groep van wijkbewoners zit bij de ver-
gadering aan. Het bestuur is ook sterk gedecimeerd. De 
secretaris heeft het even veel te druk, een ander bestuurs-
lid heeft zijn functie neergelegd en 2 anderen hebben 
zich vanavond niet kunnen vrijmaken. Er is dus dringend 
behoefte aan nieuwe mensen, die de inspraak in de wijk 
mede ondersteunen. De oproep voor nieuwe bestuurs-
leden elders in onze Courant legt uit wie er zich mogen 
aanbieden.

DE COMMISSIES GEVEN AAN WAARMEE ZE BEZIG ZIJN

De Courant zal half juni de aankondiging van de Brande-
voorter dag apart verzorgen. Daarnaast blijven ze gewoon 
de rest van het jaar hun plicht doen. Uiteraard zullen ze 
eind juni een breed verslag geven van de Brandevoorter 
dag van 22 juni.
De webmastergroep draait goed. De webmasters zelf 
scholen zich bij en willen proberen hun producten nog 
verder te verbeteren. Voor de website van het kinderva-
kantiewerk zoeken zij nog ondersteuning.
De verkeerscommissie ontvangt regelmatig berichten 
uit de wijk. Steentjes uit de wegpunaises bij een aantal krui-
singen laten wel eens los, de snelheid van een aantal auto’s 
lijkt nog te hoog te liggen en het parkeren is nog al eens 
een bron van ergernis. In deze gevallen is het inschakelen 
van de wijkopzichter handig: telefoon: 586790. Na melding 
is er meestal een snelle reparatie of correctie. Andere za-
ken die de commissie onderhanden heeft, zijn: aanpassen 
van het parkeergedrag van bewoners (in heel de Veste is 
het nu verplicht om in de vakken te parkeren (bij de scho-
len blijft dit nog een groot probleem)), de busdienst gaat 
in december van dit jaar over de Voort en via de rotonde 
door Brandevoort, de verlichting bij de scouting aan de 
Doornweg repareert de gemeente, de ontsluiting van de 
wijk via de Vaarle en Gulbergen is nog in bespreking. Naar 
aanleiding van snelheidsklachten zijn er metingen verricht. 
Het bleek dat er slechts een klein aantal autogebruikers te 
hard reed. Het is wel jammer dat een paar uitzonderingen 
zoveel overlast bezorgen. Het beeld dat veel mensen te 
hard rijden moet dus bijgesteld worden. 
Buurtpreventie kan met veel vreugde berichten dat 
de bewoners van blok 4 en 5 voldoende bereid zijn om 
aan buurpreventie te werken. Voor de 2 blokken stelt de 
commissie dus buurtpreventie in.
De KBO bericht dat het aanbeveling verdient om nog 
eens naar de herbestrating te kijken. In een aantal gevallen 
laat het te wensen over. De gemeente is verantwoordelijk. 
In de volgende klankbordgroepbijeenkomst berichten we 
hierover opnieuw.
Brandevoort in Actie. Voor het wijkhuis zijn nu 22 
groepen actief. Een nieuwe groep komt er aan voor het 
kindervakantiewerk. Deze zal in augustus 2009 voor de 
eerste keer een week organiseren. Nu al in 2008 moe-
ten voorbereidingen getroffen worden. Aan het begin en 

het eind van de wijk komen publicatieborden te staan. De 
beheergroep van het wijkhuis zal de borden vullen met 
activiteiten die in de wijk aan de orde zijn.
De Brandevoorter dag wordt steeds concreter. Alle 
groepen in de wijk die mee doen, krijgen nu te horen op 
welke manier zij mee kunnen doen.
De sportenquête. Het bestuur van de wijkraad bericht 
dat er 240 bewoners op de enquête hebben gereageerd. 
Dat is iets minder dan 10%. Een schijnbaar lage respons. 
Verklaring hiervoor kan zijn dat de afname via internet be-
lemmerend heeft gewerkt. Van de 240 respondenten valt 
op dat een erg groot deel, namelijk 56%, bereid is om zich 
in te zetten voor vrijwilligerswerk bij de sport. Voor de 
organisatie en invoering van de sportactiviteiten in de wijk 
biedt dit dus een goed perspectief. Elders in deze courant 
vindt u meer cijfers van de enquête. De bevindingen van 
de enquête zijn mede aanleiding om op de eerstvolgende 
klankbordgroep vergadering de gemeente voor te houden 
dat er nog veel moet gebeuren in de wijk op het spor-
tieve vlak. Het enige besluit van het college van B&W om 
de voetbalclub in Brandevoort door te zetten is niet vol-
doende. Het is immers erg belangrijk om de sport breed 
in te zetten in de wijk als we naar de problematiek kijken 
met de opgroeiende jeugd in de wijk. De berichtgeving van 
Patricia (na een lange tijd afwezigheid weer overduidelijk 
aanwezig in de vergadering; alleen haar been moet nog 
wat meer herstellen) over deze jongerengroep geeft alle 
aanleiding om serieus en daadkrachtig met alle mogelijke 
middelen aan de slag te gaan. Meer sport van welke soort 
dan ook kan aan deze problematiek dan veel weerwoord 
bieden. Het fenomeen “omnivereniging” is dan ook een 
prima vorm om een en ander te bundelen en de samen-
hang te bewaken. De politiek is nu aan zet, na verschillende 
beloften in eerdere bijeenkomsten gedaan. Het jeugdpre-
ventieteam in Helmond - West, Brandevoort en Helmond 
’t Hout zou een structurele en integrale aanpak sterk 
toejuichen. De beloofde fte voor inzet in Brandevoort 
moet dan ook in Brandevoort herkenbaar zijn. Zo ook de 
beloofde professionele ondersteuning van de vrijwilligers, 
die iedere week met de jeugd in Brandevoort bezig zijn. 
Deze gedachtegang is ook relevant voor het fenomeen 
onderwijs in de wijk. De demografische ontwikkelingen 
onderstrepen een dringend plan tot het investeren in 
onderwijsvoorzieningen. De koepels en de politiek zijn 
nu nog erg onduidelijk en traag. De huidige noodroep is 
te hoog om nog langer te aarzelen om te plannen en te 
investeren. Ook dit punt zal op de klankbordgroep met 
klem worden aangediend.
De wijkraad somt tenslotte de volgende bespreekpunten 
op voor de klankbordgroep vergadering van 22 mei om 
19.30 uur in het wijkhuis (deze bijeenkomst is openbaar 
en voor alle bewoners toegankelijk): sport, parkeren en 
handhaving, onderwijs basis en voortgezet, buitenschoolse 
opvang, bestrating, accommodaties, jongeren en huisves-
ting en sport en bewegwijzering in de wijk. n

GP

verslag vergadering wijkraad 16 april
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Stelt u zich voor dat in wijkhuis ’t BrandPunt het alarm 
afgaat. Wat is er aan de hand? Is er brand? Er valt ie-
mand ineens om. Wat moeten we doen? Het is goed als 
er mensen aanwezig zijn in het wijkhuis die adequaat 
en snel kunnen handelen.  Het  bestuur van de Stichting 
Sociaal Cultureel Centrum (SSCC) Brandevoort, be-
ter bekend als wijkhuis ’t BrandPunt, realiseert zich dat 
de vrijwilligers die regelmatig in het wijkhuis aanwezig 
zijn, goed moeten zijn voorbereid op eventuele calami-
teiten. Het werd dan ook hoog tijd dat deze mensen 
worden voorbereid op zo’n calamiteit.
Op 9 april heeft het bestuur alle vrijwilligers en verte-
genwoordigers van de gebruikers die frequent gebruik 
maken van wijkhuis ’t BrandPunt, uitgenodigd voor een 
informatie avond. Op deze avond is voorlichting gege-
ven over hoe te handelen bij brand, wat te doen als 
moet worden ontruimd en hoe te reageren als iemand 
onwel wordt. Er is voorlichting gegeven over blusmid-
delen, ontruimingsplan, vluchtroutes, reanimeren en 
handelen bij onverwachte gebeurtenissen. Natuurlijk 
kan niet iedereen op één avond alles leren wat nodig 
is om in panieksituaties snel te handelen. Maar deze 
avond kan zeker worden gezien als een zeer goede 
eerste aanzet. 
Het bestuur is in onderhandeling met de Gemeente 
Helmond om een Automatische Externe Defibrilla-
tor (AED) in het wijkhuis te plaatsen.  Een AED kan 
door bijna iedereen zonder problemen worden be-
diend. Desondanks zal aan de vrijwilligers een cursus 
EHBO worden aangeboden, waarbij ook het bedienen 
van de AED wordt uitgelegd. Daarnaast wordt geleerd 
te reanimeren en de noodzakelijke eerste hulp toe te 
passen. Daarmee kunnen onze vrijwilligers adequaat 
handelen en kunt u zich erg veilig voelen in wijkhuis ’t 
BrandPunt.

VOORSTEllING MOVES & MOVIES VAN STUDIO lOl!
Op zondag 25 mei 2008 vindt een dansvoorstelling van 
‘Studio lOl’ plaats in Wijkhuis ’t BrandPunt. ‘Studio 
lOl’ verzorgt diverse sportlessen voor jong en oud. 
Een groot deel van deze lessen bestaat uit danslessen 
en daarom werd het tijd voor een mooie presentatie in 
de vorm van een voorstelling. Het thema van de voor-
stelling is filmmuziek en alle danser(tje)s van ‘Studio 
lOl’ werken hier aan mee. 

wijkhuis ’t brandpunt
       voel u veilig in ’t brandpunt!

Tijdens “Moves&Movies” komen in een razend tempo zo-
wel diverse dansvormen (kinderdans, streetdance, latino-
aerobics, gogo-dance en moderne dans), als diverse films 
(Bee Movie, The lion King, The Fast and the Furious, The 
Matrix, etc.) aan het publiek voorbij. Het geheel wordt na-
tuurlijk mooi aangekleed met heel wat verkleedpartijtjes, 
decor, nagespeelde filmscènes en vette (live!) muziek. De 
voorstelling duurt van 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. 
De zaal gaat open om 13.45 uur. Kaartjes kosten 6 euro 
per stuk en zijn uitsluitend verkrijgbaar via info@studio-
lol.nl. Informeer snel voor een gezellige zondagmiddag vol 
entertainment! DéDe danst voor de Opkikker.

Op zondag 1 juni verzorgt DéDé Danceballet 2 shows 
in  wijkhuis ’t BrandPunt. Een groot aantal Brandevoortse 
kinderen dansen met heel veel plezier bij DéDé. U kunt 
tijdens deze show zien wat deze kinderen daarmee in de 
toekomst allemaal kunnen bereiken. De show belooft een 
geweldig spektakel te worden, waarbij ook nog eens het 
goede doel wordt gesteund. De show wordt gehouden 
in samenwerking met “de Opkikker”. Dit is een stichting 
die speciale opkikkerdagen organiseert voor gezinnen 
met kinderen die in verband met een ziekte langdurige 
behandeling ondergaan of die een langdurige behandeling 
te wachten staan. De organisatie van DéDé Danceballet 
is met deze stichting in aanraking gekomen, doordat en-
kele van de leerlingen gebruik hebben mogen maken van 
zo’n opkikkerdag. Daarom willen zij de opbrengst van de 
entree voor de show in het geheel schenken aan de op-
kikker! En uiteraard werkt wijkhuis ’t BrandPunt aan zo’n 
fantastisch doel graag mee!

Wilt u meer informatie over de activiteiten van wijkhuis 
‘t BrandPunt, kijk dan op onze website www.brandpunt.
info. Daar vindt u een volledig overzicht van alle activitei-
ten en natuurlijk altijd het laatste nieuws! n

fons bosman
secretaris@brandpunt.info 

secretaris sscc ’t brandpunt
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Vrijdag 28 maart is een aantal jongens van 12plus weer 
fanatiek met de airbrush in de weer geweest. Een paar 
jongens zijn dusdanig goed met een airbrushpistool dat 
zij het andere kids al kunnen leren. Zo wordt de air-
brushclub een min of meer zelfstandig clubje door en 
voor de jeugd binnen 12plus. Super toch!?!? De meiden 
zijn inmiddels ook enthousiast, dus ook zij gaan, gesteund 
door de jongens, een keer met de pistolen aan de gang. 
Overigens hangt een aantal van de kunstwerken die de 
jongens hebben gemaakt bij ons in de ruimte. 

Wanted
Vrijwilligers: de avonden zijn steeds druk bezocht, tot wel 
50 kids, daarom draaien wij een avond met 3 vrijwilligers. 
Nu kunt u wel uittellen dat als we bijna iedere week open 
zijn, we ook behoorlijk wat vrijwilligers nodig hebben. En 
we hebben echt een aantal vrijwilligers nodig om continuï-
teit te garanderen en om te voorkomen dat er onnodig en 

onverwacht avonden uit moeten vallen omdat we te wei-
nig begeleiding beschikbaar hebben. Dus heeft u interesse, 
laat het ons weten op onderstaand emailadres.
Vervoer: We willen graag een aantal externe activiteiten 
gaan organiseren. De eerste op 6 juni aanstaande, daar-
over volgt snel meer info op de website. Maar als we 
deze soepel willen laten verlopen hebben we de hulp van 
de 12plusouders nodig. Dus bij deze alvast de oproep: als 
uw kind wil deelnemen aan zo’n externe activiteit, wilt u 
ons dan helpen door met de auto mee te rijden?
Tijdschriften: Voor de nu nog akelig lege lectuurbakken 
zijn wij op zoek naar oude tijdschriften. Dus heeft u nog 
gelezen glossy’s, auto-, strip- of computerbladen gooi ze 
dan niet bij het oud papier, maar breng ze naar ons. Wij 
zijn er erg blij mee! n

Voor meer info check de website:
www.12plus.brandevoort.nu 
Voor aanmelding als vrijwilliger of chauffeur:
12plus@brandevoort.org



kindervakantieweek in brandevoort
In 2009 zal er voor het eerst een kindervakantieweek 
worden gehouden in Brandevoort, voor alle kinderen 
in de leeftijd van 4 tot 11 jaar. Om alle Brandevoor-
ters zo goed mogelijk tijdig van informatie te kunnen 
voorzien is het van belang dat er op tijd een website 
wordt gelanceerd. Daarom zoekt de webmastercommis-
sie Brandevoort een vrijwilliger (m/v) met kennis van 
Dreamweaver, die het leuk vindt om een site te maken. 
Als webmaster kun je gebruik maken van een bestaande 
voorbeeld site, zodat je zelf niet opnieuw het wiel hoeft 
uit te vinden. Bovendien kun je bij problemen terecht bij 

de overige webmasters die altijd bereid zijn om te helpen.  
De webmastercommissie komt 2 keer per jaar bijeen  
om het een en ander te bespreken en verder worden 
er zeer interessante workshops gegeven, die alleen toe-
gankelijk zijn voor leden van de commissie. Je leert een 
hoop van elkaar en het is ook nog eens heel gezellig. Je 
kunt zelf aangeven hoeveel uurtjes je wilt besteden aan 
webmasteractiviteiten.
Heb je interesse, neem eens een kijkje op de site van de 
webmastercommissie www.webmasters.brandevoort.nu  
of stuur een mailtje naar ubaghs@brandevoort.org

Wil je vast een voorschot nemen op de zomer? Ga dan naar een wereldberoemde badplaats in de regio: Anya Lingerie, Kromme Steenweg, 
in Helmond aan zee. Zeker weten dat jij je hier als een vis in het water voelt. Want bij ons vind je de nieuwste badmode van zonnige merken.  
Alle zijn je op het lijf geschreven. De allure en de pasvorm mogen er zijn. Neem bijvoorbeeld de eigenzinnige vormen van Marlies Dekkers. 
Modieus en met een eigen signatuur. Of het mix & match systeem van Seafolly. Daar kun je je eigen strandmode mee samenstellen en 
eindeloos combineren. Houd je meer van raffinement en een luxe uitstraling? Dan herken 
je je ongetwijfeld in Pain de Sucre. En met de topjes van Wolford kies je eveneens voor 
kwaliteit en pasvorm. Kom eens kijken en verras jezelf met de nieuwste badmode. In Helmond 
ontdek je een zee van mogelijkheden.

Kromme Steenweg 35

5707 CB Helmond

www.anya.nl

Anya_AdvBrandevoorter_230x320.in1   1 08-04-2008   11:44:7

Woensdagmorgen 16 april was er een leuke happening 
bij basisschool De Vendelier op de locatie Stepekolk. Het 
speeltoestel werd toen officieel en feestelijk in gebruik 
genomen onder belangstelling van kinderen, ouders en 
sponsors. Een aantal kinderen gleed of klauterde door 
de afgeplakte openingen van het klim-en klautertoestel 
onder flink tromgeroffel.                 
De Vendelier heeft het toestel kunnen realiseren dank-
zij de opbrengsten van de kaartenactie, waaraan alle 
kinderen (en ouders) hun bijdrage hebben geleverd, 
én de bijdragen van diverse  sponsoren (DE BRUG 
ACTIVE, TIEN TENEN, BRANDEVOORTER COURANT, DU 
PRE EN RABOBANK HELMOND). Graag wil De Vendelier 
iedereen bedanken voor hun inzet en bijdrage. 

huub swinkels

speeltoestel de vendelier
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  “een aantal kinderen

             gleed of klauterde

      door de afgeplakte openingen

   van het klim-en klautertoestel

         onder flink tromgeroffel”
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Op zondag 22 juni wordt er tijdens de Brandevoorter 
dag een braderie georganiseerd. Hierbij willen wij graag  
ondernemers en creatievelingen uit de gehele regio uit-
nodigen om deel te nemen aan de braderie. Hoe meer 
verscheidenheid hoe beter. Wel vragen wij alle deelne-
mers om iets toe te voegen aan hun stand zodat de bra-
derie een toegevoegde waarde krijgt. 

Enkele voorbeelden: een schoonheidsspecialiste die een 
metamorfose of huidanalyse geeft, een kapper die laat 
zien hoe je hairextensions inzet, een drankenhandel die 
wijn laat proeven, een bloemist die bloemstukken of 
corsages maakt, een modezaak die modeshows geeft, 
een theeschenkerij die verschillende soorten thee laat 
proeven, een portretschilder, glas in lood, modelboten 
bouwen, vogelhuisjes timmeren, etc. ... we laten de crea-
tiviteit aan de ondernemers over.

Voor diegenen die zich willen opgeven kan dat via e-mail 
adres: braderie@brandevoorterdag.nl, onder vermelding 
van naam/adres/telefoonnr/toepassing kraam en manier 
van demonstreren. U krijgt een bevestiging van uw aan-
melding en een rekeningnummer waarnaar u het geld 
voor de kraam kunt overmaken.
Een kraam is ongeveer 4 meter lang en kost € 35,-. Uiter-
aard mag u altijd meerdere kramen huren. Iedere kraam 
is voorzien van een dakzeil indien het weer tegen mocht 
zitten. Mocht u in plaats van een kraam een grondplaats 
nodig hebben, daar een kraam niet functioneel genoeg 
is, dan kan dat in overleg voor dezelfde prijs. let wel: u 
heeft pas een kraam als u heeft betaald.
De braderie vindt plaats vanaf 11.00 uur tot en met 
17.00 uur in de straten rondom de markthal. Uiteraard 
dient u wel ruim op tijd aanwezig (ruim voor 11.00 uur) 
te zijn, zodat wij de kramen soepel kunnen toewijzen en 
u tijd heeft om deze in te richten.
Namens de commissie Brandevoorter dag 2008,

martien bogers
braderie@brandevoorterdag.nl

brandevoorter dag  2008
Om alle bewoners van Brandevoort op een feestelijke 
manier bij elkaar te brengen en om naar de rest van de 
regio uit te dragen dat Brandevoort meer is dan het zo-
veelste Vinex project, is in 2002 de Brandevoorter dag 
ontstaan. Het bleek een daverend succes.

De Brandevoorter dag wordt daarom elke twee jaar 
gehouden. Sinds de eerste editie is het evenement flink  
gegroeid, zowel in omvang van het terrein als in het aan-
tal bezoekers. Kwamen er in 2002 enkele honderden 
bezoekers, in 2004 was dit aantal al gegroeid naar 5000. 
Tijdens de vorige editie, twee jaar geleden, in 2006, werd 
dit ruimschoots overtroffen door de geschatte opkomst 
van 15.000  mensen. De Brandevoorter dag slaagt in haar 
opzet: aan bewoners en de regio laten zien dat het een 
bijzondere wijk is.
Na drie succesvolle Brandevoorter dagen kan een ver-
volg niet uitblijven. Zondag 22 juni 2008 is het daarom 
weer feest in Brandevoort tijdens de Brandevoorter dag 
2008. 

lOKATIE

Er wordt voortdurend gebouwd in de Veste. Daardoor 
verandert de indeling van het Brandevoorter dag terrein 
ook mee. Het winkelcentrum in het hart van de Veste 
krijgt snel vorm waarbij nu de laatste hand wordt gelegd 
aan de bestrating van een zeer ruim wandelgebied wat 
loopt van de Markthal tot aan het wijkhuis ’t BrandPunt. 
Het terrein van de Brandevoorter dag wordt gevormd 
door dit wandelgebied, het grasveld achter en de par-
keerplaats voor het tijdelijke winkelcentrum en het ge-
hele wijkhuis ’t BrandPunt, inclusief de grote theaterzaal.

PROGRAMMA

Ook dit jaar begint de Brandevoorter dag met een aan-
loopje. Op donderdagavond 19 juni start de kermis. 
Deze zal dit jaar grootser van opzet zijn dan voorheen, 
met naast attracties voor de jongsten onder ons ook en-
kele grote en meer spectaculaire onderdelen. De kermis 
loopt door tot en met zondag, de echte festival dag.
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WAT IS ER ZONDAG 22 JUNI TE BElEVEN? 

Het programma start om 11.00 uur en eindigt om 17.00 
uur. Een greep uit het aanbod: helicoptervluchten voor 
de blik-van-boven, rondvliegende vogels bij de roofvogel-
show, straattheater en dweilbands, een uitgebreide bra-
derie met een zeer uiteenlopend aanbod aan producten 
en activiteiten, een groots opgezette jeugdhoek met o.a. 
10 meter hoge klimwand, skelterbaan, knutselhoek, glij-
baan en wervelende optredens van streetdance groepen. 
Op het plein voor de openbare basisschool presenteert 
agrarisch Brandevoort zich met veel informatie, leuke 
beesten en lekkere producten.

SPEKTAKEl

De helicoptervluchten zijn natuurlijk spectaculair te 
noemen, maar er is meer.
De brandweer, politie, ambulance en het leger pakken 
groots uit. Om zo maar wat te noemen: de politie pre-
senteert zich met hun bereden brigade, politiehonden, 
Mobiele Eenheid, motors, bikes, enz. De brandweer is 
aanwezig met enkele wagens en demonstraties zoals 
‘vlam-in-de-pan’ en het blussen en openknippen van au-
to’s. Waarmee het leger zich zal presenteren is nog even 
niet exact bekend.

PRESENTATIE VAN VERENIGINGEN EN COMMISSIES

De demonstraties van de sportverenigingen uit Brande-
voort en de presentaties van alle commissies zijn dit jaar 
geconcentreerd in het wijkhuis ’t BrandPunt. Wij roepen 
deze groepen daarom op contact met de organisatie op 
te nemen.

GEZEllIGHEID EN DANS

Om de sfeer op de dag extra luister bij te zetten lopen 
de gehele dag enkele orkesten rond op het terrein. Maar 
onder de Markthal komen ze niet; daar zijn de hele dag 
optredens en workshops te zien en te beleven van Zuid-
Amerikaanse dansen zoals Salsa en Merengue.

Ook de inwendige mens wordt niet vergeten. Geniet op 
een van de vele terrassen van het grote aanbod aan eten 
en drinken.

HElICOPTERVlUCHTEN

Was u in 2006 te laat, te bang of gewoon zeer enthou-
siast? Of was u in 2006 nog geen Brandevoorter? Maak 
dan van de unieke gelegenheid gebruik om de wijk van 
boven af te zien tijdens een helicoptervlucht. De vluch-
ten duren ongeveer 6 minuten en kosten slechts 22,- 
euro per persoon, ongeacht de leeftijd. Kinderen mogen 
ook vliegen mits zij zelfstandig kunnen zitten. Kaarten 
zijn verkrijgbaar in het wijkcentrum van Brandevoort: 
wijkhuis ’t BrandPunt (maandag-vrijdag 14.30 - 23.00 uur 
en zaterdag 10.00 - 13.00 uur).
Wees er snel bij want op = op !!! Houdt u er rekening 
mee dat de vluchten dit jaar waarschijnlijk voor het laatst 
zijn in verband met de toekomstige bebouwing in de 
Veste.

VRIJWIllIGERS

Een feest als de Brandevoorter dag is alleen te realise-
ren met voldoende vrijwilligers. We zijn daarom op zoek 
naar enthousiaste hulp. Waar moet je aan denken: op-
bouw- en afbreekwerk, bemanning van verkoopkramen 
van bijvoorbeeld appelflappen, (technische) hand- en 
spandiensten, begeleiding op het jeugdterrein zoals bij de 
klimwand, terreinindelingen met dranghekken, bewegwij-
zering, enz.
Deze taken starten zondagochtend en lopen door tot 
zondagavond. Wil je meehelpen de Brandevoorter dag 
2008 een succes te laten worden en heb je een paar uur-
tjes beschikbaar (hoe meer hoe beter), neem dan even 
contact op met de organisatie. Ik hoop dat we velen van 
u op deze groots opgezette dag mogen begroeten.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op 
www.brandevoorterdag.info of neem contact op met de 
commissie via info@brandevoorterdag.nl n

patrick dooms
commissie brandevoorterdag 2008
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ONDERSTEUN DE OMNIVERENIGING

Om het sporten in de wijk te bevorderen heeft de wijk-
raad een stichting opgericht “De omnivereniging”. Deze 
stichting moet veel werk verzetten. De bewoners van 
de wijk zouden hieraan kunnen bijdragen. De wijkraad 
roept bewoners op om mee te helpen het werk van 
deze stichting te doen. Wilt u meer informatie, neem 
dan contact op met Jan van loon, bestuurslid wijkraad. 
Telefoon: 840677, e-mail: j.vanloon@brandevoort.org

Er hebben 240 mensen aan de enquête deelgenomen. 
Deze 240 bewoners hebben aangegeven dat zij al dan 
niet aan sport doen. In de volgende grafiek staan de ant-
woorden weergegeven.

Over het algemeen zijn de respondenten voor het ver-
beteren van sportvoorzieningen. Verder is men tamelijk 
bekend met de sportmogelijkheden in de wijk. Wat op-
valt is dat de sporthal in het multifunctioneel centrum 
nog erg onbekend is.
Voor de wijk is het belangrijk om te weten dat de res-
pondenten graag willen meehelpen aan het organiseren 
en uitvoeren van sportzaken. Zelfs 56 % van de respon-
denten geeft aan dat ze dat willen. 
In onderstaand overzicht is aangegeven wat de respon-
denten willen doen.

Andere bevindingen van dit onderzoek zijn te lezen op 
onze website: www.brandevoortercourant.nl

oproep

    verslag
sportenquête

a

KOM NAAR DE KlANKBORDGROEP OP 22 MEI

Op 22 mei om 19.30 uur vergadert de klankbordgroep 
in het wijkhuis. Agenda punt is onder meer Buitenschool-
se Opvang.

Kom naar de vergadering en laat als ouders zien dat we 
actief mee denken met het probleem!

nicole schade van westrum
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Het is bijna zover: Gezondheidscentrum Brandevoort 
wordt opgeleverd. Ook logopediste Renate Jacobs telt 
af. Zes jaar geleden begon ze haar logopediepraktijk in 
de Veste. Haar hart en haar specialisatie liggen bij het 
kind. Een wijk als Brandevoort met een grote kinderpo-
pulatie was daarom ideaal om haar praktijk te openen. 
Ook de multidisciplinaire opzet van het Gezondheids-
centrum speelde een belangrijke rol in haar keuze. Die 
sluit, naar haar zeggen, namelijk goed aan bij haar werk-
terrein. De zo wenselijke opzet is nu bijna realiteit, want 
Renate ontvangt naar verwachting eind mei de sleutel 
van haar nieuwe praktijkruimte in Gezondheidscentrum 
Brandevoort. 

SPECIAlISATIE 
Hoewel logopedisten breed zijn opgeleid, wordt er vaak 
gekozen voor een specialisatie. Renate legt het uit: “Je 
kunt niet op ieder terrein bijblijven, dat is qua scholing 
nauwelijks bij te benen. Bovendien kies je vaak voor een 
specialisatie die je ook echt leuk vindt. Dat maakt het vak 
toch boeiender.” Renate heeft zich gespecialiseerd in het 
jonge kind, de nul- tot zesjarigen. Maar ze geeft aan dat er 
ook binnen deze leeftijdsgroep kleinere (leeftijds)groep-
jes zijn die zich kenmerken met specifieke problemen. 
“Bij nul- tot tweejarigen hebben we meestal te maken 
met een eet- en drinkproblematiek, ervan uitgaande dat 
het een logopedisch probleem is. Zoals het niet goed va-
cuüm kunnen zuigen van de speen en/of tepel of moeite 
hebben met kauwen. De consistentie van het voedsel en 
de manier waarop de voeding wordt gegeven, kan heel 
essentieel zijn bij de verwerking ervan. Bij kinderen vanaf 

twee jaar hebben we vaak te maken met problemen op 
het gebied van spraak- en taalontwikkeling.”

MEERWAARDE
“In mijn huidige praktijk zit ik op een eilandje, want ik 
werk alleen. In het Gezondheidscentrum zit ik straks 
onder één dak met mijn verwijzers en met disciplines 
waarmee ik samenwerk. Hoewel de andere zorgverle-
ners geen echte collega’s zijn, kunnen we door de korte 
communicatielijnen wel  intensiever met elkaar samen-
werken. Dat is echt een enorme meerwaarde. Hierdoor 
kunnen we de krachten bundelen ten behoeve van de 
kinderen. Er zijn namelijk diverse disciplines in het Ge-
zondheidscentrum gehuisvest die specifiek met kinderen 
werken, zoals een kinderfysiotherapeut en een orthope-
dagoog. Dat maakt het veel makkelijker om ruggespraak 
te houden. Bovendien ben je ook beter op de hoogte van 
elkaars werkterrein.”

DE lAT HOGER lEGGEN
Ook zorgverzekeraars onderschrijven de multidiscipli-
naire opzet. “Dit wordt zelfs steeds vaker als voorwaar-
de gesteld. logopedisten kunnen zich niet meer zomaar 
vestigen. Deze trend zie je ook in ziekenhuizen. Daar be-
vinden zich ook steeds meer specialisten. Je kunt zeggen 
dat de zorgverzekeraar de lat hoger legt voor ons. Het 
doel is om de verschillende krachten te bundelen, waar-
door we cliënten volledige zorg kunnen bieden. Deze 
opzet biedt uiteindelijk alleen maar voordelen”, vindt 
Renate. “Het komt bijvoorbeeld voor dat de behande-
ling van een kind niet alleen logopedisch is, maar dat er 
meerdere therapieën tegelijk gevolgd moeten worden. 
Het is dan een zware belasting om na schooltijd voor 
iedere afspraak afzonderlijk te komen. Een afstemming 
binnen de verschillende disciplines biedt dan uitkomst. 
Tenslotte hebben ze ook nog tijd nodig om kind te zijn. 
En terecht!” n

multidisciplinaire opzet in gezondheidscentrum
           brandevoort

“kinderen hebben tijd nodig
om kind te zijn”
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Ongewenste, anOnieme telefOOntjes

Ongewenste telefoontjes kunnen anonieme 
telefoontjes zijn waar u zich onpret-
tig bij voelt. maar het kan ook gaan om 
telefoontjes van telemarketingbedrijven 
die u via de telefoon iets proberen te 
verkopen.
U kUnt hier iets aan dOen:
* in het geval van de anonieme telefoon- 
 tjes kunt u bij uw aanbieder navragen  
 wie er achter deze telefoontjes zit.  
 Bij sommige aanbieders kunt u deze te- 
 lefoontjes dan vervolgens laten blok- 
 keren.
* als u niet gebeld wilt worden door te- 
 lemarketeers kunt u dit vooraf melden  
 bij de stichting infofilter of bij het  
 telemarketingbedrijf zelf op het mo- 
 ment dat u gebeld wordt.
* indien u een geheim nummer hebt, dient  
 u zelf bij uw aanbieder te melden dat  
 u niet wilt dat uw telefoonnummer wordt  
 doorgegeven aan bedrijven en organisa- 
 ties.

wij adviseren U de vOlgende stappen te 
Ondernemen
1. vraag uw aanbieder om de naam van de  
 anonieme beller. stuur een brief naar  
 uw aanbieder. U vraagt om de naam,  
 het adres en het telefoonnummer van  
 de anonieme beller. in de brief zet u  
 uw eigen naam, adres en telefoonnummer  
 en wanneer u gebeld bent (datum en  
 tijdstip van de telefoontjes).
2. meld elk vreemd telefoontje aan uw  
 aanbieder. U meldt het direct aan uw  
 aanbieder als u weer gebeld bent. Uw  
 aanbieder zoekt uit wie de vreemde te- 
 lefoontjes doet. als de anonieme bel- 
 ler bij een andere aanbieder zit, wordt  
 zijn naam aan uw aanbieder doorgege- 
 ven. de anonieme beller krijgt wel te  
 horen dan zijn naam is doorgegeven.
3. informeer bij verschillende aanbieders  
 om dergelijke telefoontjes te blokkeren. 
 U kunt het telefoonnummer laten blokke- 
 ren. (dit kan niet bij alle aanbie- 
 ders). U kunt nummeridentificatie ge- 
 bruiken om te zien wie u belt.

de politie tot uw dienst

xberichtentelexberichtentelexbe-

richtentelexberichtentelexberichtente-

Uw BUUrt veiliger met sms-alert

politie Brabant Zuid-Oost maakt gebruik 
van het communicatiemiddel sms-alert. 
Ook in helmond. via sms-alert ontvangt 
u bij incidenten in uw directe woonom-
geving berichten van de politie op uw 
mobiele telefoon. denk aan een inbreker 
die op de vlucht is, een kinderlokker die 
actief is of een kind dat wordt vermist. 
Zo kunt u bijdragen aan een veiligere 
woonomgeving.
waarom sms-alert? door u erbij te be-
trekken krijgen wij, als politie, extra 
‘oren en ogen’. we verwachten niet dat 
u zelf een verdachte aan gaat houden. 
het gaat er om dat u alert bent en tips 
aan ons doorgeeft. met uw hulp kunnen we 
sneller een kind terugvinden of een da-
der aanhouden. Ook versturen wij preven-
tieberichten, bijvoorbeeld wanneer het 
aantal inbraken toeneemt. kortom: alle 
informatie die bijdraagt aan een veilige 
wijk. wanneer u een sms-alert bericht 
ontvangt en u ziet iets dat verband heeft 
met de melding, kunt u bellen met de po-
litie naar 0900-8844 (geen spoed, wel 
politie). Bij spoedzaken belt u met 112. 
U kunt geen sms-bericht terugsturen.

hoe meld ik mij aan? 
U kunt zich aanmelden met uw mobiele 
telefoon: stuur een sms-bericht met de 
tekst pBZO gevolgd door uw postcode en 
huisnummer naar nummer 8844. Bijvoor-
beeld pBZO5045lp30 (pBZO staat voor po-
litie Brabant Zuid-Oost)

wat zijn de kosten? 
de abonnementsdienst sms-alert is gra-
tis. Uw provider kan voor het verzenden 
van het aanmeld sms-je eenmalig een be-
drag van de rekening of het beltegoed 
afschrijven. de berichten die de politie 
verstuurt, ontvangt u gratis. het ont-
vangen van sms-berichten in het buiten-
land is niet altijd gratis. maar u kunt 
zich tijdelijk afmelden voor sms-alert. 
alle regels en de meest gestelde vragen 
kunt u vinden op www.politie.nl/Brabant-
Zuid-Oost. 
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Tien over acht, dinsdagmorgen. Ik ben net beneden een 
boterham aan het smeren als de pieper gaat. “Ongeval 
met beknelling, snelweg A270, kilometerpaaltje 8,3”
Ik laat snel alles vallen, sprint naar de auto en rij, nog 
geen dertig seconden na alarm de straat uit, overigens zo 
rustig mogelijk aangezien er overal jong grut rondloopt.

Op de Stepekolk staat een auto of vijftien voor me te 
wachten om de rotonde op te rijden. Dat kost dus een 
minuut of twee! Aangezien iemand anders plotseling 
voorrang begint te verlenen aan een stel fietsers op de 
rotonde die geen voorrang hebben is mijn rij al snel in-
gekort tot de helft. Een collega zie ik op de rotonde al 
voorbij komen. Eindelijk ben ik aan de beurt en geef een 
dot gas, zodat ik nog vlak voor een superdeluxe Audi, die 
uit de richting van de Veste komt, op de rotonde ben. 
Een middelvinger, seinen met lichten en nog enkele an-
dere niet nader te beschrijven gebaren maken aan mij 
duidelijk dat de bestuurder een beetje boos is… Ja sorry, 
u kunt ook niet zien dat ik onderweg ben naar de ka-
zerne om zo snel mogelijk uit te rukken en iemand die 
bekneld zit in zijn auto te bevrijden… Ik zal het nooit 
meer doen…

Voor me rijdt, hoe kan het ook anders, een leswagen 
die zich uiteraard exact aan de snelheid houdt. Ik blijf er 
ruim achter zitten om de bestuurder in spé niet te veel 
op te jagen. Achter me zit nog steeds iemand zeer boos 
te kijken in een Audi…
Ook wij moeten ons netjes aan de snelheid én verkeers-
regels houden onderweg naar de kazerne, wat er ook 
aan de hand mag zijn… Dus… Even geduld!
Op de rotonde vlakbij de kazerne gaat de leswagen ge-
lukkig rechtdoor en sla ik af richting de kazerne, net als 
een boer met zijn tractor die vanuit de richting van UPC 
komt… Toch nog na een minuut of vier draai ik het ter-
rein van de kazerne op, trek snel mijn uitrukkleding aan 
en spring in het blusvoertuig. Kort na me stapt nog ie-
mand in en kunnen we met volle bezetting uitrukken. 

In de file, veroorzaakt door het ongeval, staat een superde-
luxe Audi, met daarin een bestuurder die tot het besluit is 
gekomen dat dit waarschijnlijk zijn dag niet is…
Keer op keer maken we dit mee wanneer de pieper gaat. 
We proberen zo snel mogelijk uit te rukken, maar dat is van 
een hele grote gemene deler afhankelijk, namelijk de ver-
keersdrukte… Medeweggebruikers zien wel dat we haast 
hebben, maar weten uiteraard niet waarom… 
Was die Brandevoortse Dreef nou maar een vierbaansweg, 
in plaats van de twee huidige rijstroken….. Zucht…

In maart hadden we dit keer geen grote brand. Aan het 
begin van de maand zijn we een vijftal keren in actie ge-
komen voor stormschades zoals afgewaaide pannen en de 
welbekende losgeraakte loodflappen. Aan de Helmstraat 
in Helmond West woedde een uitslaande brand waar we 
als tweede blusvoertuig assistentie hebben verleend. Op 
de A270 verleenden we wederom assistentie bij een ver-
keersongeval en uit de lift van station Brandevoort werden 
enkele personen bevrijd. Daarnaast werd er nog uitgerukt 
voor diverse automatische brandmeldingen. In totaal zijn 
we in maart twaalf keer uitgerukt.
Meer info: www.brandweerhelmond.nl  n

rené kuyt

post brandevoort
          veiligheid en controle

  “een middelvinger,

         seinen met lichten en

      nog enkele andere,

niet nader te beschrijven,

                           gebaren”
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Na de heel succesvolle tentoonstelling beginnen alle le-
den aan nieuwe opgaven en opnamen voor de tentoon-
stelling in 2009.
De werkgroepen hebben hun eigen programma. Zo 
maakt de werkgroep architectuur enkele z.g. fieldtrips om 
architectuur in al z’n uitingsvormen vast te leggen. Ook 
de werkgroep natuur heeft een vol programma. De afge-
lopen maanden heeft deze werkgroep zich bezig gehou-
den met zwart-wit fotografie en tegenlichtfotografie. Aan 
de fieldtrip zwart-wit fotografie ging eerst een workshop 
vooraf, waarin de verschillende mogelijkheden om zwart-
wit afdrukken te krijgen werd besproken en geoefend. 
De komende maanden zullen in het teken staan van 
broedende en net geboren dieren. In de eco-zone van 
Brandevoort zijn de eerste meerkoetjes geboren en een 
aantal meerkoeten zijn nog aan het broeden. Er zijn kie-
vitseieren gefotografeerd in de Buitens. En ook in andere 
delen van Helmond kun je mooie natuuropnames maken 
in dit jaargetijde. In het Warandepark zijn volop vogels 
aan het broeden. Voor de natuurfotograaf is dit een mooi 
begin van het jaar.

Het weer zat tegen voor het maken van tegenlicht opna-
men. Bij deze vorm van fotografie staat het onderwerp 
precies tussen de camera en de zon in. Hierdoor krijg je 
een hoog contrast en wordt het onderwerp een soort 
silhouet. Dit geeft vaak een mystieke sfeer aan de foto. 
Een andere optie is om de camera net niet in 1 lijn te 
houden met het onderwerp en de zon, waardoor er een 
lichtrand om het onderwerp verschijnt. Als er water in 
de buurt is, kun je ook de weerspiegeling van de zon 
in het water gebruiken. De komende maanden staan 
fieldtrips op het programma naar o.a. Dierenrijk Europa, 
Beekse Bergen en Arcen.

De portretgroep gevorderden heeft als onderwerp 
“hoeden” gekozen en is daar nu mee aan de slag. Ver-
der is de starters-portretgroep  met veel enthousiasme 
begonnen. Een eerste  camera-technische avond werd 
gevolgd door een hands-on portret avond o.l.v. Willie van 
Knippenberg.Het ziet er veelbelovend uit.

Momenteel moet FotoClub Brandevoort een ledenstop 
toepassen, omdat er nog te weinig moderatoren voor 
werkgroepen beschikbaar zijn. Wellicht geeft een oproep 
voor de 1ste algemene ledenvergadering van 21 mei a.s.  
aanleiding dat er hiervoor toch kandidaten zijn en we de 
aspirant leden alsnog kunnen opnemen. n

albert ticheler
565621

fotoclub.publiciteit@brandevoort.org

       fotoclub
brandevoort
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Vanwege de verhuizing van het Medisch Centrum Bran-
devoort naar het Palladium willen wij in deze, en de vol-
gende aflevering van de BC, de medewerkers hiervan 
graag nog eens even persoonlijk voorstellen.
Vandaag in deze kleine serie het eerste deel, te weten: 
De huisartsen Victor Kaiser en Jan Veldhuizen en de dok-
tersassistente Marjan Raaijmakers.

HUISARTS VICTOR KAISER

Victor Kaiser werd op 02-06-1959 in Heerlen gebo-
ren. Hij ging echter in Kerkrade, waar zijn ouderlijk huis 
stond, zowel naar de kleuter- als naar de lagere school. 
Hij komt uit een groot gezin met zeven kinderen waarin 
hij de middelste is. Daardoor kenschetst hij zichzelf in 
deze positie als iemand die een bemiddelende rol speelt, 
die hij door deze plaats in het ouderlijk gezin vanzelf 
kreeg toebedeeld. 
De eerste zes jaren van Victor’s leven had zijn opa een 
bakkerij en zijn moeder werkte daarin flink mee. Toen 
het gezin verhuisde naar een woning, een paar straten 
verder, koos zijn moeder voor het fulltime moederschap. 
Het ging in die tijd wel even anders dan tegenwoordig. 
Hij komt bijv. uit een groot gezin met 7 kinderen waar-
voor uiteraard wel het een en ander bij komt kijken. Ze 
hadden bijvoorbeeld niet, zoals tegenwoordig, ieder hun 
eigen kamer maar moesten die met zijn vieren delen. Als 
kind was Victor nogal eens ziek. Daardoor werd hij vaak 
geconfronteerd met alles wat te maken heeft met de me-
dische stand. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij 
een meer dan normale belangstelling heeft gekregen voor 
een latere baan in het medische circuit. Ondanks dat vele 
ziek zijn, lukte het hem toch, na de lagere school, naar 
het Gymnasium, het welbekende Rolduc, in Kerkrade te 
gaan. In deze jaren leerde hij ook zijn huidige echtgenote 
lidwine Boots kennen, eveneens geboren en getogen 
in Kerkrade. Na het behalen van zijn einddiploma aan 
het Gymnasium koos hij ervoor om een artsenopleiding 
te gaan volgen aan de Universiteit van Maastricht. Waar 
vooral het experimentele probleemgestuurde onderwijs 
van die studierichting hem erg aantrok. Zo begon hij in 
1977 aan de artsenopleiding. Het was ook in diezelfde 

tijd dat hij zijn jaar- en studiegenoot, Jan Veldhuizen leer-
de kennen. De twee mannen trekken eigenlijk al vanaf die 
tijd heel veel samen op. Ze zaten samen op kamers, zelfs 
in dezelfde gang, in een oude verpleegstersflat. En later 
verhuisden ze ook samen naar een huis in het aangren-
zende buitenland, in dit geval België.
Na het behalen van zijn artsenbul in 1983 volgde hij, de 
destijds eenjarige opleiding tot huisarts met als stage-
plaats Blerick. In 1985 combineerde hij de toenmalige ex-
perimentele huisarts-onderzoeksopleiding, met de huis-
artsenpraktijk in Eygelshoven. Omdat dit te veel werk 
betekende voor iemand alleen, vroeg hij Jan Veldhuizen 
met hem te associëren. Wat dan ook gebeurde. 
Na het afronden van de onderzoekersopleiding startte 
hij bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde aan de Univer-
siteit Maastricht zijn onderzoeksproject: bloedvatenver-
nauwing in de benen. In 2000 rondde hij zijn onderzoek 
af met zijn promotie. Tot 2001 is hij verbonden geweest 
aan de UM als onderzoeker en docent in de basisoplei-
ding Geneeskunde.  
Zowel Victor Kaiser als Jan Veldhuizen hadden toen al 
een interessante toekomstvisie voor hun praktijk. Maar 
hun lokale collega’s wilden niet mee in hun ideeën over 
hoe ze in de toekomst hun huisartsenpraktijk in wilden 
richten. Aangezien ze beiden op dat moment de leeftijd 
van 40 jaar hadden bereikt ofwel volop in de zogenaam-
de midlife-periode van hun leven zaten, een periode die 
schreeuwt om nieuwe dingen bijvoorbeeld motorrijden 
(te gevaarlijk) zagen ze andere risicovolle zaken ook niet 
zo zitten. Omdat Jan Veldhuizen (in die tijd met zijn ge-
zin al woonachtig in Helmond) met het idee kwam een 
nieuwe huisartsenpraktijk met ondersteuning van het 
ziekenhuis te starten in Brabant, grepen ze deze kans 
met beide handen aan. Victor veronderstelde zelf dat 
zijn echtgenote niet mee zou willen naar Brabant, maar 
wonderlijk genoeg was zij in een paar minuten overstag. 
Toen werd alles snel geregeld en op 1 november 2001 
startte hij de nieuwe huisartsenpraktijk in associatie met 
Jan Veldhuizen. Eerst op een kamer in ’t Hout, wat later 
aan de Ricoutsvoort in Brandevoort. Hierop komt dan 
een vervolg als eind mei aanstaande het nieuwe Gezond-
heidscentrum Brandevoort geopend wordt in het Pal-
ladium. 
Een belangrijk aspect van het beroep van huisarts vindt 
hij het krijgen van een vertrouwensband met zijn patiën-
ten. In de nieuwe opzet in het Gezondheidscentrum gaan 
de artsen werken in duo’s. Hij werkt als duo met Jan 
Veldhuizen en de twee vrouwelijke collega’s vormen het 
andere artsenduo. Naast regelmatig overleg over patiën-
ten is het zorgvuldig registreren van de gegevens de basis 
voor een goede continue zorgverlening.
In het nieuwe Medisch Centrum is het de bedoeling dat 
de eerstelijnszorg dichter bij elkaar gebracht wordt om 
patiënten direct, wijkgebonden te kunnen helpen zodat 
dezen hiervoor, voor een deel althans, niet de wijk uit 
hoeven. Deze manier van werken vereist een goede sa-
menwerking tussen de deelnemende disciplines. Victor 
Kaiser vindt het heel boeiend om patiënten gedurende 
de loop van hun leven te kunnen volgen (levensloopge-

team huisartsen brandevoort
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neeskunde) ook binnen de gezinnen of samenlevingsvor-
men (gezinsgeneeskunde). 
Hij zou wel graag zien dat naast stap 1 (het gereedkomen 
van het Gezondheidscentrum Brandevoort) stap 2 (sa-
menwerking tussen de betrokken disciplines) ook han-
den en voeten gaat krijgen. Ook hoopt hij dat de over-
legvormen goed gaan lopen en gedegen afspraken voor 
wijkgebonden zorg gerealiseerd gaat worden. Hiervoor 
moet echter nog een goede manier gevonden worden en 
dat is dan ook gelijk stap 3 in het vervolgproces namelijk 
de samenwerking met de tweedelijnszorg ofwel samen-
werking met het ziekenhuis.
Zoals boven al vermeld is Victor in 1984 getrouwd met 
lidwine. Zijn echtgenote is in deeltijd werkzaam als logo-
pediste in een logopediepraktijk in Brouwhuis.
Zij hebben twee zonen. De oudste Jules van 11 is gebo-
ren in Brunssum en Paul van 8 is geboren in Heerlen. Het 
gezin is woonachtig in Stiphout. De hobby’s van Victor 
zijn te vinden in de muziek. Hij zingt in het Helmonds 
Kamerkoor en speelt bastuba in het Helmonds Muziek 
Corps. En ze mogen zeggen van die fanatieke limburgers 
wat ze willen: het bevalt deze limburgers in ieder geval 
heel goed in het Brabantse land.
We wensen hen veel geluk en gezondheid toe en ho-
pen nog lang te mogen profiteren van de medische zorg 
van het echtpaar Kaiser. We bedanken Victor hartelijk 
namens de BC voor dit interview en wensen hem veel 
succes met zijn belangrijke werkzaamheden en overige 
activiteiten. 

MD
 
HUISARTS JAN VElDHUIZEN

Jan Veldhuizen werd in Naaldwijk geboren op 21 juli 1959. 
Hij groeide op in een arbeidersgezin als oudste van drie 
jongens met hardwerkende ouders waarbij zijn moeder 
buiten het huishouden ook nog parttime werkte in de 
tuinderijen. Hij ging in zijn geboorteplaats naar zowel de 
kleuter- als de lagere school.
Voor zijn vervolgopleiding moest hij naar Rijswijk waar 
hij naar het VWO ging. Eigenlijk kreeg hij pas in de eind-
examenfase van het VWO het idee arts te willen worden. 
Na zijn eindexamen moest hij gaan kiezen waar hij deze 
studie zou gaan volgen. 
Omdat hem, én Maastricht wel een aantrekkelijke stad 
leek, én daar aan de universiteit in 1974 een experimen-
tele artsenopleiding was gestart waarbij groepsgewijs 
werd gestudeerd met ondersteuning van docenten, leek 
hem dat wel een aantrekkelijke optie. Er waren toenter-
tijd in totaal 200 studenten. Je zou kunnen zeggen dat 
het bijna privé-les betekende. Er werd dan ook met veel 
power gewerkt, door zowel docenten als studenten om 
van die experimentele opleiding een succes te maken. 
Slechts één op de zevem studenten had echter de kans 
ingeloot te worden. En gelukkig behoorde hij tot één 
van de zestig studenten die dat jaar geplaatst werden. Zo 
vertrok hij richting Maastricht waar hij vol goede moed 
aan zijn artsenstudie begon. 
In 1977 leerde hij zijn studiegenoot Victor Kaiser ken-
nen die na zijn studie, tot op de dag van vandaag zijn 
collega zou worden. Ook ontmoette hij in die tijd, de 
paar jaar jongere medestudente medicijnen, die een be-

langrijke plaats in zijn leven zou gaan innemen namelijk 
Joke Haartsen, inmiddels zijn echtgenote en werkzaam 
als gynaecoloog in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. 
In de loop van zijn studie wilde hij erg graag chirurg wor-
den dus kwam hij na zijn afstuderen terecht op de afde-
ling chirurgie waar hij een half jaar heeft gewerkt. Daarna 
heeft hij een jaar inspanningsfysiologisch onderzoek ge-
daan. Daarna deed hij in één jaar de huisartsenopleiding. 
Tegenwoordig staat voor deze studie drie jaar. In 1983 
behaalde hij zijn bul. Hij wilde heel graag doorgaan in de 
chirurgie maar na een test werd hij hiervoor afgekeurd 
(1984). Hij ging door met het doen van onderzoek tot 
1989. Dit onderzoekswerk rondde hij af in 1995 en hij 
promoveerde toen met als onderwerp: immobilisatie van 
de knie. In 1989 ging hij samenwerken met Victor Kaiser, 
inmiddels huisarts in Eygelshoven bij Kerkrade in de pro-
vincie limburg. 
Zijn echtgenote was inmiddels begonnen als gynaeco-
loog in het Elkerliek ziekenhuis en dus kozen ze in 1996 
Helmond als woonplaats. Het echtpaar kreeg twee doch-
ters, Vera, geboren in 1993 en Inge geboren in 1994. Het 
feit dat beide echtelieden werkzaam zijn in de medische 
sector brengt met zich mee dat ze veel begrip hebben 
voor elkaars werkverhoudingen.
Van enkele connecties hoorden ze van de nieuwe wijk 
Brandevoort, en ook, dat de huisarts die hier zijn praktijk 
had, ermee gestopt was. Vanuit het ziekenhuis werd er 
gevraagd of een van de artsen zin had in Brandevoort 
een nieuwe huisartsenpraktijk te starten. Het ziekenhuis 
deed hierbij het aanbod een toekomstig gezondheids-
centrum te ondersteunen.
Omdat zowel Jan Veldhuizen als ook Victor Kaiser niet 
goed vooruit konden in Eygelshoven leek dit vanwege 
hun ideeën voor de toekomst wel een aantrekkelijke op-
tie. En dus werd gezamenlijk gekozen voor deze nieuwe 
uitdaging in Brandevoort. De praktijk in Eygelshoven 
werd overgedragen aan collega’s en ‘onze’ twee artsen 
begonnen met hun praktijk in Brandevoort. Een prak-
tijk die ruimtelijk gezien op dit moment bijna letterlijk 
uit zijn voegen barst. Het is dan ook maar goed dat in 
het Palladium een prachtig gezondheidscentrum zich op 
de komst van onder andere  het medisch team aan het 
voorbereiden is. 



Het fijne van zijn beroep vindt Jan dat hij eigen baas is en 
dat het uiteraard een ontzettend afwisselend beroep is.  
Gelukkig is hij in zijn werk, ook hier in Brandevoort, nog 
niet met agressie geconfronteerd. Iets wat hem tot op 
heden gelukkig nog maar een keer eerder is overkomen 
en dat betrof een psychiatrische patiënt toen hij nog in 
limburg werkzaam was. 
Als zijn ideaal ziet hij het slagen van het Gezondheids-
centrum. Dat wil zeggen, dat dit een echt samenwer-
kingsverband wordt met alle andere disciplines zonder 
hokjesgeest, waarbij het niveau van huisartsenzorg kan 
worden verhoogd door te specialiseren als huisartsen 
onderling. De toekomstige disciplines, waarmee nu en 
ook in de toekomst nauw wordt samengewerkt, (onder 
andere de twee andere huisartsen, fysiotherapeuten, po-
dotherapeuten, apotheker, logopodiste) zijn allen mensen 
die hierop zijn geselecteerd en waarmee, vanwege hun 
zienswijze op deze manier van samenwerking uiteraard 
al zeer veel raakvlakken bestaan. Het betreft allemaal 
groepen uit de reguliere geneeskunde.
Het is maar te hopen dat Jan, door alles wat op hem, 
zijn collega’s en zijn gezin afkomt, nog tijd weet te vin-
den voor zijn twee hobby’s namelijk twee maal per week 
hardlopen en eenmaal per week wielrennen. 
Wij van de BC bedanken hem voor dit interview en wen-
sen hem en zijn gezin geluk en gezondheid toe en hopen 
dat wij nog lang van zijn medische kennis en kunde zullen 
mogen ‘genieten’.

MD
 
MARJAN RAAIJMAKERS-MERKx

De 3 doktersassistenten vormen een belangrijkste scha-
kel tussen de artsen en de patiënten. Daarom stellen we 
ze, in deze reeks van twee afleveringen, graag even per-
soonlijk aan u voor en deze keer is dat:
Marjan Raaijmakers-Merkx, geboren en getogen in Mier-
lo op 2 augustus 1964. Na de kleuterschool, basisschool 
en de Santa Maria Mavo in Geldrop wilde ze in eerste 
instantie graag de opleiding volgen voor apothekersas-
sistente. Maar dat viel wat tegen onder andere door het 
moeten maken van al die berekeningen. Maar, omdat ze 
toch graag iets in het ‘medische’vlak wilde doen, besloot 
ze te switchen en te kiezen voor de opleiding doktersas-
sistente. Daarvoor ging ze naar Eindhoven. Toen ze hier-
voor haar diploma haalde was ze 18 jaar. Ze ging meteen 
aan de slag bij een huisartsenpraktijk in Helmond. Het 
beviel haar hier zo goed dat ze hier in totaal negentien 
jaar met veel plezier is blijven werken. Toen ze 37 jaar 
was, wilde ze eigenlijk toch nog wel eens een andere 
uitdaging. En via een advertentie kwam ze terecht bij de 
nieuwe huisartsenpraktijk in Brandevoort als assistente 
van de artsen Jan Veldhuizen en Victor Kaiser in de Beu-
kenhoutstraat in Mierlo-Hout. Ook hier heeft ze het uit-
stekend naar haar zin zodat ze dit wel altijd wil blijven 
doen, althans voor zover ze dat op dit moment kan over-
zien. Eigenlijk ieder aspect van dit veelzijdige vak vindt ze 
erg leuk. Vooral omdat er zoveel variatie is in de soort 
van werkzaamheden. 
Ze ziet erg uit naar de verhuizing van de praktijk naar het 
Palladium omdat ze hier op de Ricoutsvoort zogezegd 
uit de voegen barsten. 

Marjan is sinds 1988 getrouwd met Frits Raaijmakers. 
Deze is werkzaam als lasertechnicus, voornamelijk op 
het gebied van de showbusiness. Dus echt iets heel an-
ders dan Marjan. Ze hebben twee dochters. Diewertje, 
de oudste, geboren in 1992 en nu dus bijna 16 jaar en 
de jongste dochter Maartje is 13 jaar oud. Het gezin is 
woonachtig in Mierlo. 
In Brandevoort komt Marjan eigenlijk alleen maar om te 
werken. Ze vindt het een mooie wijk en ze zal blij zijn als 
als de winkels er eenmaal zijn. Want dat is erg makkelijk 
als je tijdens de pauzes eens een boodschapje wilt doen.
De Brandevoorter Courant vindt ze een goed verzorgd 
blad, al staat er volgens haar wel erg veel reclame in.
Het werk in de praktijk wordt, zoals in de inleiding al 
vermeld, door drie assistentes gedaan. Uiteraard doet 
ieder wat er moet gebeuren, maar voor sommige werk-
zaamheden is een taakverdeling gemaakt. Zo neemt 
Marjan bijvoorbeeld de reizigersadviezen, het maken van 
uitstrijkjes en de gesprekken met diabetici voor haar re-
kening. Doktersassistente Wieteke van de Brink doet de 
longfunctietesten en neemt de administratie voor haar 
rekening en lynn Boetzkes neemt alle algemene taken 
voor haar rekening. Over beide laatstgenoemde dames 
krijgt u in de volgende aflevering van de BC meer te ho-
ren. Vanwege haar lange praktijkervaring is Marjan voor 
vele patiënten een bekend gezicht.
Wij hopen dat zij, zoals zij zelf ook graag wil, nog lang in 
“onze” huisartsenpraktijk zal kunnen blijven werken. We 
wensen haar en haar gezin alle goeds en geluk voor de 
toekomst. Dank je wel voor dit interview Marjan!

MD      
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Maandag 11 februari is het startsein voor het project 
“weet wat je eet” op basisschool De Vendelier gege-
ven met een gezamenlijk ontbijt in de klas. Gedurende 
een periode van bijna zes weken hebben alle kinderen 
in veel facetten kennis gemaakt met het fenomeen eten. 
Zo heeft de onderbouw kennis gemaakt met een echte  
pizzabakker, Ronald en zijn ze naar de markt en brood-
bakker geweest. De middenbouw had de opdracht na 
te denken over een gezonde traktatie. Eenmaal op een 
goed idee gekomen, kon het plan ten uitvoer gebracht 
worden en mochten er inkopen gedaan worden bij de Al-
bert Heijn, waarna bij de kookmoeders thuis de mooiste 
creaties tot stand kwamen (hier en daar met een kleine 
verbouwing van de keuken). Terug op school werden de 
traktaties op uiterlijk en smaak kritisch beoordeeld door 
de andere leerlingen.
Over groente en fruit zijn de kinderen veel meer te 
weten gekomen bij de groenteboer in Stiphout en die 
informatie is verzameld in de vele muurkranten die zijn 
gemaakt. 
Via het spel “kids moving the World” hebben de groepen 
5 en 6 zich verdiept in het voedselprobleem in Tanzania. 
Deze klassen hebben de opbrengsten van de afsluitende 
markt gebruikt om dit aan Tanzania te schenken. 
Groep 7 heeft zich enorm verdiept in brood en heeft 
hier zelfs een Power Point presentatie over gemaakt.
Groep 8 is op excursie geweest bij o.a. restaurant de 

weet wat je eet
      eetproject op de vendelier

Plaetse en het Dorinth Cocagne hotel in Eindhoven. Ver-
volgens kwamen ze op het idee dat ze dit zelf ook wel 
wilden en hebben ze keihard gewerkt en konden kinde-
ren en ouders als gasten vrijdag 16 maart culinair genie-
ten van verschillende gerechten in een restaurant Alohoa 
aan de Stepekolk. De vele foto’s van dit geslaagde project 
zijn te bekijken op:
www.skpoh.nl/weet_wat_je_eet/subsubfotoboek.php?id=28513

De winnaar van de maart puzzel is: Ine van den Broek. Een mooie cadeaubon van € 10,- is de beloning. 
Het antwoord was:  lente
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 11 mei via 
genoemde link op de website.

april puzzel 

Sudoku moeilijk

8 9

6 5

5 1 3

1

2

9 4 5 7

7 9 6 8

3 4 1

6 5 7

Sudoku makkelijk

6 5

5 1 7

4 3 1 9

9 4 3 6 1 8

2 7

2 8 5

8 6 9 3

3 6 2

7 4 2 5

Oplossing

Sudoku moeilijk
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Meer winkels dan de huidige in blok 16 en de tijdelijke 
in het noodgebouw, zullen er ongetwijfeld wel komen. 
Binnenkort komt de Hema met een filiaal in blok 16, 
maar voor de rest is het momenteel nogal stil aan het 
winkelfront. 
In het Palladium heeft drogisterijketen Het Kruidvat een 
van haar filialen geopend als enige commerciële onder-
neming, de overige “gebruikers” van het Palladium zijn 
immers mensen van het medisch centrum Brandevoort; 
artsen, hun assistentes, fysiotherapeuten, podotherapeu-
ten, de apotheker en de  apothekersassistentes die in het 
grensgebied tussen commercie en overheidsinstellingen 
opereren.
De verwachting is dat de winkels die zich nu nog in het 
noodgebouw bevinden, omstreeks januari/februari 2009 
naar blok 15 zullen verhuizen, met uitzondering van het 
cafetaria die in het aparte gebouw naast blok 15 komt. 
Dit gebouw wordt volgens de heer Voogd van make-
laarskantoor VP en A “Einzelhaus” genoemd en ligt op de 
hoek van De Plaetse en de Biezenlaan, aan de binnenzijde 
van de gracht die daar een hoek van 90º maakt. Men is 
nu, begin april, begonnen met het metselwerk van blok 
15 aan te brengen. 
Omdat De Plaetse middels betonblokken is afgesloten 
voor autoverkeer, moeten automobilisten die naar de 
noodwinkels willen, omrijden via de weg Stepekolk Zuid. 
Als het geregend heeft is dat echter een modderpoel. 
Sommige bewoners van Brandevoort hebben een voor-
uitziende blik gehad en zich een terreinwagen aange-
schaft. Die blijven in ieder geval niet in de modder steken, 
vooral niet als je een auto met vier aangedreven wielen 
bezit! 
Het straatwerk van De Plaetse is deze week voltooid 
zodat voetgangers in ieder geval met droge voeten de 
winkels kunnen bereiken. 
De blokken 15 en 16 staan niet helemaal los van elkaar, 
aan de zijde van de gracht wordt een soort poortgebouw 
gerealiseerd, die de beide blokken met elkaar verbindt. 
Het winkelcentrum dat straks meer centraal in De Veste 
is gelegen, terwijl De Veste op zijn beurt weer het cen-
trum van de nieuwe wijk Brandevoort moet gaan vor-
men, ligt nu nog een beetje terzijde. Aan de westzijde van 
het Palladium begint immers het “vrije veld”. De bedoe-
ling is dat binnenkort wordt begonnen met de tweede 
fase van De Veste. In het verlengde van de Neerwal is 
men, in westelijke richting, begonnen met de riolering 
en overige infrastructuur. De gracht, evenwijdig aan de 
spoorlijn, moet 3 keer de hoek om, om aan te sluiten op 
de Ecozone aan de zuidkant van de Neerwal. Het betreft 
echter geen scherpe hoeken, maar hoeken van ongeveer 
135º, zoals de Ecozone aan de oostzijde, tussen De Veste 
en de wijk Brand.
Wie de plattegrond van De Veste bekijkt, ziet dat het 
“echte” centrum moet worden gevormd door het Pal-
ladium en het gebouw aan de noordzijde daarvan op de 
plaats van de huidige noodwinkels. 
Wat betreft de bouwactiviteiten zijn ze in Brandevoort 
dus nog niet aan het einde van hun latijn. n

wim dobma

winkels
  brandevoor t deel IX
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En u krijgt weer tijd
om zaken te doen...

(of iets anders)

Ontdek de voordelen van payroll
voor u en uw medewerkers

Ondernemen, daar ligt uw kracht. Hoe vaak
bent u niet druk met andere, veelal
administratieve taken? Please Payroll weet
dat als geen ander en kan u hierbij helpen.

Door uw personeel te payrollen geeft u
het juridische werkgeverschap uit handen
en bespaart u veel kostbare tijd én geld.
Daarnaast gaan uw medewerkers er ook
op vooruit.

De belangrijkste voordelen van Please Payroll
op een rij:

• 1 factuur voor al uw personele kosten
• Besparing t.o.v. uw huidige situatie
• Optimale risico afdekking
• Uitgebreide arbeidsvoorwaarden voor
 uw medewerkers

Ontdek de voordelen van Please Payroll en doe de
quickscan op www.please.nl of bel 0800-2357532.
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in de AH-xl. Wat een enorme winkel is dat! Het budget 
was beperkt maar het is toch gelukt om een lekker maal-
tje in te kopen. Terug op de Scoutingboerderij hebben 
we dat zelf klaargemaakt, best wel lekker hoor, die iets te 
rauwe aardappels met iets te zwarte gehaktballen!
Na de afwas nog even chillen bij het kampvuur en dan 
weer de slaapzak in. Wonderlijk genoeg werd er deze 
avond heel wat minder gekeet, blijkbaar was het slaapte-
kort van de vorige nacht toch aangekomen.
De volgende morgen hebben we de tenten afgebroken 
en alles opgeruimd. Daarna was het tijd om de nieuwe 
Scouts in te wijden. Maar voordat dat kon gebeuren 
moesten ze een proef van bekwaamheid afleggen, dat 
is nu eenmaal de traditie. Er zijn 6 nieuwe Scouts en 2 
nieuwe leiders geïnstalleerd. Gefeliciteerd allemaal!
Tot de volgende keer,

de scouts van scouting brandevoort

De rest van de foto’s is te zien op
www.scoutingbrandevoort.nl
Voor meer informatie mail naar
info@scoutingbrandevoort.nl n

scouts verwelkomen 8 nieuwe leden
Tijdens het paasweekend hebben wij, de Scouts van Scou-
ting Brandevoort, een installatieweekend georganiseerd. 
Dat is een kort kamp waarbij nieuwe leden definitief bij 
onze groep gaan horen. Vrijdagavond zijn we met zijn al-
len naar het bos bij Mierlo gegaan om daar een avond-
spel te spelen. De groep werd verdeeld in twee groepen 
die elkaar op een tactische manier moesten bestrijden. 
De ene groep vertegenwoordigde het water en de an-
dere groep het vuur. Uiteindelijk heeft het water glorieus 
gewonnen door al het vuur te blussen.

Die nacht hebben we geslapen in tenten die we zelf had-
den opgezet! Dat was best spannend. De leiding sliep 
binnen, wat een watjes! Veel geslapen hebben we trou-
wens niet want er moest natuurlijk nog tot in de kleine 
uurtjes worden “gekeet”. Het was al snel weer licht...
Na een goed ontbijt zijn we met de hele troep naar de stad 
gegaan. Daar kregen we de opdracht om bepaalde verdach-
te zaken te fotograferen. Zo hebben we bijvoorbeeld een 
overval op heterdaad kunnen vastleggen....maar de overval-
ler leek wel verdacht veel op iemand van onze leiding.
Van dat alles hebben we behoorlijke honger gekregen en 
daarom mocht ieder groepje zijn eigen eten gaan kopen 

feest
in brandevoort

We GAAn Weer fierljePPen OP 8 juni
Voor de nieuwkomers: fierljeppen is een volksfestijn met 
een wedstrijd “met een stok over een sloot springen”…
Het festijn begint om 12.30 uur en loopt tot ca. 17.30 
uur. locatie: het is op de oude / bekende plek Stepekolk.

Wat kunnen we verwachten
o Springkussen
o Waterglijbaan
o Draaimolens
o Poolstokspringen
o Tekenwedstrijd
o Met de braderie zijn we nog bezig 
o En als het mee zit komt de brandweer met een waterspel 
o Eten en drinken is er weer in overvloed

Schrijf deze datum alvast in je agenda. We zijn nog op 
zoek naar vrijwilligers om deze dag zo goed mogelijk 
neer te kunnen zetten, dus heb je zin en tijd, meld je dan 
aan op www.actiefbrandevoort.nl 
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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.

spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
                donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
                of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl

WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie
en voor andere actuele berichten bezoek
eens onze website: www.st-lucia.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

 
BIJZONDERE VIERINGEN:
Hemelvaart 1 mei 9.30 uur Eucharistie in de kapel 
van Huize Alphonsus, Hoofdstraat 176
Hemelvaart 1 mei 11.00 uur Eucharistie te Ommel
Pinkster zaterdag 10 mei 19.00 uur St. luciakerk 
Viering m.m.v. Annelieke Merx met Brabantse Ma-
rialiedjes
Pinksterzondag 11 mei 10.15 uur St. luciakerk 
Hoogmis m.m.v. het kerkkoor
Pinkstermaandag 12 mei 10.15 uur St. luciakerk 
Hoogmis m.m.v. het seniorenkoor
Zondag 18 mei 7.00 uur en 8.30 uur Bedevaarts- 
missen in de St. Jan van Den Bosch m.m.v. Crescendo
Zaterdag 24 mei 19.00 uur St. luciakerk Navie-
ring Eerste Communie/afhalen foto’s viering m.m.v.  
Timeless uit Someren
Zaterdag 14 juni 19.00 uur St. luciakerk viering 
m.m.v. het gospelkoor Orinoco

INFORMATIEAVOND DOOPSEl 
dinsdag 10 juni 20.00 uur pastorie, Hoofdstraat 157

j.v.d. laar, pastoor/deken

luciaparochie 
de 

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 20 juni wordt in de ruimte naast de Bethlehemkerk een speciale thema avond  gehouden voor de jeugd. 
Je bent van harte welkom. Neem gerust een vriend of vriendin mee!

Op de zondagen 18 mei en 15 juni wordt in de Catharinakerk in het centrum van Eindhoven een Choral Evensong ge-
houden.  Informatie over deze Vespervieringen, die steeds om 17.00 uur beginnen, vindt u op www.koorvespers.dse.nl

Jacqueline Noort, contactpersoon



HOEVEEl HONDEN ZIJN ER IN BRANDEVOORT?
Officiële tellingen in Brandevoort zijn er niet, maar als 
we cijfers op Helmonds niveau vertalen naar Brande-
voort en we gebruiken daar het inwonersaantal voor dan 
komen we op ongeveer 610 honden voor de 7340 in-
woners van ons mooie en groene Brandevoort. Het kan 
dus geen kwaad om aandacht te schenken aan de regels 
waarmee hondenbezitters te maken hebben.

POEP OP DE STOEP…. RUIM HET OP!
De boodschap voor hondenbezitters is duidelijk. Hon-
denpoep mag nergens worden achtergelaten, sterker 
nog: het moet meteen worden opgeruimd. Een uitzonde-
ring op deze regel zijn de hondenuitlaatstroken.

                         buurtpreventie
honden: regels en uitlaatmogelijkheden
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HONDENUITlAATSTROKEN
In Brandevoort zijn diverse hondenuitlaatstroken. Dit 
zijn groenstroken waarop de hond (in onze wijk aange-
lijnd) mag lopen. Hondenpoep behoeft hier niet door de 
baasjes te worden opgeruimd. De gemeente zuigt deze 
stroken regelmatig schoon. Binnen onze wijk zijn geen 
stroken waar honden los mogen lopen. 

VOOR HONDEN VERBODEN
Naast de hondenuitlaatstroken zijn er sommige plaatsen 
waar het verboden is met een hond te komen. Hierbij 
denk je vanzelfsprekend aan kinderspeelplaatsen, speel-
velden en zandbakken. In onze wijk zijn ook de Ecozones 
verboden gebied voor honden. Door dit verbod voor 
honden (dus ook aangelijnde honden) geven we rust en 
ruimte aan de dieren die in de Ecozone leven. Zeker in 
de maand mei is het belangrijk de vogels in het broed-
seizoen rust te geven. loslopende honden in de Ecozone 
zijn een bewijs dat hun baasjes eigenlijk niet van de na-
tuur houden.

MElDINGEN HONDENOVERlAST
Hondenoverlast kunt u melden aan de Stadswacht Hel-
mond, tel. 845970. Een e-mail sturen kan ook: stads-
wacht@helmond.nl n

commissie buurtpreventie brandevoort

de groene gebieden zijn honden uitlaatstroken, de rode gebieden zijn verboden 
gebieden voor honden (dus ook de ecozone bij de Veste!)
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Oppas gezocht! Welke leuke meid (vanaf ongeveer 
16 jaar) wil er zo af en toe een keer op ons zoontje 
van 3 jaar en dochtertje van 1 jaar passen? We zijn 
op zoek naar iemand die het echt leuk vindt om met 
kinderen bezig te zijn. Heb je interesse? Bel Marleen 
(06) 30446072 (graag na 20.00 uur).

Gezocht: opvang in gastgezin in Brandevoort of 
omgeving, dagopvang (0-4 jaar) en b.s.o. (4-12 jaar). 
Werk en de zorg voor uw kind(eren) combineren! 
Telefoon 0492 – 84 65 90.
 
Modeshow irena Matheeuwsen in de Kar-
pendonkse Hoeve op 17 mei a.s; aanvang 11.00 uur. 
Voor meer informatie kijkt u op www.irenama-
theeuwsen.com lokatie: Restaurant de Kar-
pendonkse Hoeve, Sumatralaan 3, 5631 AA Eind-
hoven. Telefoon: 040 2813663, Fax: 040 2811145, 
www.karpendonksehoeve.nl

brandjes
Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel? 
Kindermassage kan helpen. (17,50) Massage- en 
kruidenpraktijk. Anita Verhagen. Oud brandevoort 7, 
Helmond 0492 - 849713

Judovereniging de Hechte Band zoekt tbv sponso-
ring Gehandicapte Judo, oude mobiele telefoons. Deze 
hoeven niet meer te werken. info@dehechteband.nl
Afgeven op Zandershoeve 56, telefoon 664070 
Daniëlle Waldt

Gevraagd autowasser. Autobedrijf Winters zoekt 
een enthousiaste autowasser voor op zaterdag van 9.00 
tot 17.00. Goede verdiensten. Vanaf 16 jr. Bezit rijbewijs 
is een pré. info: 0492 - 588951

de eerste aansluiting met aansluitservice
Jan van loon is zichtbaar onder de indruk dat zijn aan-
sluiting helemaal werkt. Dat er zoveel mensen aan te pas 
komen en dat zijn eigen wethouder van de CDA, de heer 
Kees Bethlehem helemaal naar hem toekomt om te zeg-
gen hoe belangrijk het is om dit mee te maken, verwon-
deren hem. In een kort vraaggesprek met Ingrid Faber, 
onthult Kees Bethlehem dat de glasvezel in Brandevoort 
de resultante is van een ontzettend lang proces van lob-
byen, overleggen, besluiten, regelingen en nog veel meer. 
Hopelijk mag de aanleg van Brandevoort een goed voor-
beeld zijn om de rest van Helmond te verglazen. De hob-
bels van de aanbesteding en de inzet van de gemeente 
bij een dergelijk project moet eerst nog verder opgelost 
worden. De initiatieven in Amsterdam kunnen hiervoor 

openingen bieden en vervolgens Helmond helpen om als 
eerste stad in de wijde omgeving te beschikken over de 
glasstructuur. Ook de gemeente Helmond zal met deze 
zware en moderne infrastructuur met nog veel meer 
dienstverlening aan de slag kunnen. Intern in de gemeen-
telijke organisatie is in ieder geval alles op orde.
Over andere uitspraken en sfeeropnames kunt u terecht 
op onze site www.brandevoortercourant.nl n
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(on)vindbaar? bij ralf fleuren niet

Ralf Fleuren werd geboren in Heerlen op 2 september 
1981. Hij groeide, samen met zijn zus Marloes, op in 
Brunssum waar hij ook naar de kleuterschool ging. Zijn 
vader is werkzaam in de verkoop bij de alom bekende 
grote bierbrouwer Dommelsch.
Omdat zijn vader het limburgse ruilde voor de regio 
Eindhoven verhuisde het gezin naar de wijk Heesterak-
ker in deze plaats. Ralf ging hier dan ook naar de ba-
sisschool. Omdat hij economie erg leuk en interessant 
vond en hij voor zijn plezier bedrijvennieuws op internet 
en in kranten volgde, kwam hij al op heel jonge leeftijd in 
aanraking met internet. In 1996 kregen ze in hun gezin de 
eerste computer. Hij was hier dan ook nauwelijks achter 
weg te branden. Hij vervolgde zijn opleiding (Havo) aan 
het Stedelijk College Eindhoven waarna hij doorstroom-
de naar de Heao aan de Fontys Hogescholen met als 
studierichting: commerciële economie. Omdat Neder-
land maar een klein land is, leek het Ralf belangrijk om 
internationaal georiënteerd te zijn.  Daarom koos hij als 
afstudeerrichting internationaal management. Toen hij 
een vacature zag voor een marketing onderzoek in Cag-
nes sur Mèr bij Nice in Frankrijk solliciteerde hij hierop. 
Hij had het geluk hiervoor aangenomen te worden en 
hij vertrok spoorslags naar  het zuiden met de opdracht 
een marketingplan te maken voor een keten van vakan-
tieparken. Dit project deed hij met groot enthousiasme. 
Met dit marktonderzoek en aanbevelingen hoe dit aan te 
pakken, studeerde hij met goed gevolg af op de Heao. 
Zijn belangstelling ging echter uit naar nòg meer (finan-
ciële) kennis op het gebied van marketing en daarom 
besloot hij te gaan studeren aan de universiteit van Til-
burg. Hij ging voor deze studie ook op kamers wonen 
in deze plaats. Omdat marketing nog steeds zijn passie 
was en met name innovatieve marketing met behulp 
van onderzoek, kreeg hij de gelegenheid om in Tilburg 
af te studeren met een onderzoek voor het vooral bij 
ouderen nog welbekende merk Walra. Hij heeft uitge-
breid onderzoek gedaan hoe dit merk weer opnieuw in 
de markt gezet zou kunnen worden. Door dit onderzoek 
te kiezen als afstudeerrichting behaalde hij in 2005, op 23 
jarige leeftijd, aan de universiteit van Tilburg zijn docto-

raal examen bedrijfseconomie met specialisatie services 
en retail marketing. Omdat zijn ouders hadden gehoord 
over de mooie nieuwe wijk die ze aan het bouwen waren 
in Brandevoort besloten ze een huis te kopen aan het 
Spoormakerserf. De familie verhuisde in 2001 naar hun 
nieuwe woning. Omdat Ralf op dat moment nog thuis 
was verhuisde hij uiteraard mee hier naar toe. Tijdens 
een jongeren weekend voor meerdere provincies, ge-
organiseerd door de Nieuw-Apostolische kerk, leerde 
hij lynn kennen. Het klikte eigenlijk meteen tussen die 
twee. Ze hebben een relatie sinds oktober 2005. lynn is 
werkzaam als verpleegkundige op het consultatiebureau 
in Veldhoven. Na eerst samen te zijn gaan wonen (2007) 
bij lynn in Arnhem besloten ze tot het kopen van een 
huis in Brandevoort waar ze vanaf juni 2007 wonen aan 
de Posteleinserf. 
Ralf werkt sinds 2007 als docent e-business bij Fontys 
in Eindhoven. Maar het starten van een eigen marketing 
advies bureau was eigenlijk al jaren zijn wens. En toen 
hij dan ook de mogelijkheid kreeg dit te realiseren heeft 
hij zich bij de KvK laten inschrijven onder de naam: Ralf 
Fleuren Marketing services. Ook voor dit laatste koos 
hij het op alle fronten gedenkwaardige jaar 2007. Ralf 
heeft onlangs meegewerkt aan een boek over onderne-
men in de toekomst en de veranderingen die dit met 
zich meebrengt. Hij heeft hieraan bijgedragen door een 
stuk te schrijven over internetmarketing. Het boek komt 
over enkele maanden uit. Als zijn specialisatie noemt hij 
marketing omdat hij heeft gemerkt dat hieraan veel be-
hoefte is. Het gaat er dan bij bedrijven vooral om goed 
gevonden te worden maar ook om om gevonden te kun-
nen worden via de belangrijkste zoekmachine Google. 
Hij heeft op dit moment veel MKB bedrijven als klant, 
maar hij kan met zijn Marketing adviesbureau voor alle 
bedrijven waarvoor internet echt belangrijk is, veel 
betekenen. 
Ondernemen zelf vindt hij heel erg leuk. Ook het zien 
van kansen op de markt en het hier positief op inspelen 
ziet hij als een uitdaging. Vooral de persoonlijke contac-
ten met  klanten en het leren kennen van allerlei men-
sen afkomstig uit verschillende branches vindt hij heel 
interessant. Het is voor hem dan ook heel belangrijk 
nog meer verschillende klanten te verwerven, zodat hij 
ervaring kan opdoen met  verschillende takken uit het 
bedrijfsleven. Het is voor hem een uitdaging resultaatge-
richt te werken en uiteraard te zorgen dat zijn klanten 
succesvol zijn. Daardoor zijn de resultaten van zijn klan-
tenkring direct te koppelen aan zijn bedrijfsresultaten.  
Zowel hij als zijn partner lynn vinden het heerlijk wonen 
in Brandevoort. Wel vindt hij, doordat Brandevoort nog 
steeds heel erg in ontwikkeling is, je nog steeds niet goed 
kunt zien hoe het uiteindelijk allemaal zal gaan worden. Hij 
reist, gezien zijn baan in Eindhoven, nogal veel per trein en 
ondervindt aan den lijve dat het station Brandevoort en 
omgeving nog steeds niet helemaal afgerond zijn. 
Wij van de Brandevoorter Courant wensen hem veel ge-
luk en gezondheid toe en veel succes met zijn bedrijf. n

MD
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pers berichten
PETRA KlEIJNE, MEMBER OF THE THIRD CHAMBER 2007
  
De Derde Kamer is een schaduwparlement dat zich be-
zig houdt met internationale samenwerking. 150 Vrijwilli-
gers, waarvan dertig uit ontwikkelingslanden, zetten zich 
in voor een beter Nederlands beleid op dit gebied.  

DERDE KAMERlID UIT HElMOND ZOEKT OPVOlGER(S)
Derde Kamerlid Petra Kleijne uit Helmond heeft afgelo-
pen jaar in De Derde Kamer gezeten. Voor volgend jaar 
zoekt zij nieuwe Derde Kamerleden uit eigen omgeving. 
De Derde Kamer is een vertegenwoordiging van Ne-
derlanders én mensen uit ontwikkelingslanden die ont-
wikkelingssamenwerking onder de aandacht wil brengen. 
“Zelf ben ik dit jaar actief geweest met het schrijven van 
een voorstel om ondernemers in ontwikkelingslanden 
die kennis en ervaring te bieden om een rendabel be-
drijf te leiden en ik zoek collega’s voor De Derde Kamer 
2008-2009. De Derde Kamer biedt je de kans om een ac-
tieve bijdrage te leveren op het gebied van ontwikkelings-
samenwerking. Daarnaast biedt De Derde Kamer je een 
leerzame ervaring”, aldus Petra Kleijne uit Helmond. n

 
BVl - AANKONDIGING DOOR DE VENDElIER

Donderdag 15 mei wordt op beide locaties van basis-
school De Vendelier het Brabants Verkeersveiligheidla-
bel uitgereikt door de provinciale vertegenwoordiger 
Dhr. Rolberg.

Programma Schutsboom
8.30 uur
Versierde vervoersmiddelen staan op de speelplaats. 
9.00 uur
Optocht met alle kinderen in de Schutsboom.  
9.30 uur
Terug op de speelplaats waar het BVl-bordje wordt uit-
gereikt, de prijzen bekend gemaakt voor de mooist ver-
sierde fiets en de beste combinatie spandoek en yell. 
10.00 uur
Afsluiting 

Programma Stepekolk
10.30 uur
Versierde vervoersmiddelen staan op de speelplaats. 
10.45 uur
Optocht met alle kinderen in de Stepekolk.
11.15 uur
Terug op de speelplaats waar het BVl-bordje wordt 
uitgereikt, de prijzen bekend gemaakt voor de mooist 
versierde fiets en de beste combinatie spandoek en yell. 
Prijzen hebben verband met verkeerseducatie. Tevens 
presentatie van de nieuwe verkeersmaterialen.
11.45 uur
Afsluiting met een gezonde traktatie voor alle kinderen

FIETSBEURS, ZATERDAG 17 MEI 2008

Inleveren 12.00 - 13.00 uur, Start verkoop 14.00 - 16-00 
uur. Voor de tweede keer wordt de fietsbeurs georgani-
seerd. Op zaterdag 17 mei wordt het plein van de open-
bare basisschool / Multi Functioneel centrum omgeto-
verd tot een waar fiets paradijs.
Iedereen kan geheel vrijblijvend zijn/haar fietsen te koop 
aanbieden. Ook schaatsen, skeelers, driewielers, duwfiet-
sen, steps, bolderkarren en andere vervoersmiddelen 
nemen wij aan. Wat wij niet zullen aannemen zijn brom-
mers, motoren en kinderwagens.
Iedereen kan zaterdag 17 mei tussen 12.00 en 13.00 uur 
op het schoolplein bij ons de spullen voor de verkoop 
aanbieden. U geeft aan voor welk bedrag uw fiets, etc. 
verkocht mag worden en wij doen de rest voor u.
Wat is de tegenprestatie voor ons. Wij vragen slechts 
10% van de verkoopprijs (met een minimaal bedrag van 
€ 1,00 per artikel). Hiermee steunt u tevens alle activitei-
ten welke de Actie in Brandevoort organiseert.
Om 14.00 uur gaat het terrein open voor de verkoop en 
om 16.00 uur zullen de poorten weer sluiten.
Graag zien wij de (oud) eigenaren van de spullen om 
16.15 uur terug voor het innen van het bedrag of, indien 
deze niet verkocht zijn, voor het weer meenemen van 
de spullen.
Dus nu is de tijd aangebroken om de schuur en garages 
op te ruimen voor de aankomende zomer en de fietsen 
van uzelf of de kinderen aan ons aan te bieden.

Wij hopen van harte u in grote getale te mogen verwelkom. 
Brandevoort in Actie Voor eventuele vragen kunt u contact 
opnemen met Natascha van Osch 06 - 105 78 955. n
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BeWeeGAAnBOD vOOr De 50 Plusser 
Met een CHrOnisCHe AAnDOeninG

Mensen met een chronische aandoening zijn minder li-
chamelijk actief dan de algemene bevolking. Bij een chro-
nische aandoening denken we bijvoorbeeld aan astma/
COPD, diabetes, aandoeningen aan het beweegapparaat, 
CVA, reuma, parkinson, osteoporose, artrose, schouder- 
en rugklachten en hart- en vaataandoeningen.  
Uit onderzoek blijkt dat juist bij deze doelgroep meer 
bewegen een positief effect heeft op de gezondheid. De 
cursus zet in op wat mensen nog kunnen, vraagt sociale 
steun bij familie,vrienden, huisartsen, fysiotherapeuten 
en andere professionals uit de zorgsector. Zo komt deze 
doelgroep in beweging, zodat men weer plezier ervaart 
in bewegen (en sport) en gewerkt wordt aan de eigen 
kracht in plaats van aan de klacht!
Iedereen met een chronische aandoening kan gewoon 
meedoen aan allerlei beweegactiviteiten. Indien men 
sportief actief is, blijken zwemmen, fietsen, gymnastiek 
of wandelen de meest beoefende activiteiten te zijn. 
Daarna volgen diverse andere sport- en bewegingsac-
tiviteiten. Belangrijke redenen om minder actief te zijn, 
zijn het hebben van meerdere chronische aandoeningen, 
het langzaam verslechteren van de gezondheidstoestand, 
pijn, lichamelijke beperkingen, vermoeidheid of onder 
behandeling zijn van een arts. Daarnaast worden sport-
verleden, ervaren moeite, intensiteit, angst en onzeker-
heid over eigen kunnen genoemd als redenen om minder 
te bewegen.

CHRONISCHE AANDOENING EN TOCH ACTIEF?
Voor 50 plussers die te maken hebben met één of meer-
dere chronische aandoeningen en die graag willen bewe-
gen op een plezierige manier heeft de Stichting Welzijn 
OUDEREN HElMOND EEN AANBOD! 
Op maandag 28 april starten we een 20 weken durende 
cursus met een groep van 15 personen waar we gedu-
rende 2 uur per week aandacht schenken aan een actieve 
leefstijl waarin bewegen, voorlichting en sociale active-
ring een belangrijke rol spelen. 
De slogan van deze cursus: “Bewegen binnen je moge-
lijkheden”.

VOORWAARDEN OM DEEl TE KUNNEN NEMEN ZIJN:
o Met toestemming van uw huisarts of behandelend 
 specialist;
o U kunt nog wandelen, al dan niet met hulpmiddel;
o U kunt zelf komen naar de cursusplaats;
o U  heeft te maken met één of meerdere chronische  
 aandoeningen;
o U hebt minimaal de leeftijd van 50 jaar.

De cursus wordt gehouden in wijkhuis ’t BrandPunt op 
maandagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur. De cursus-
kosten bedragen € 2,50 per week. U kunt zich aanmel-
den bij de Stichting Welzijn Ouderen Helmond.
Telefonisch: 0492 - 541181
E-mail: j.vermeulen@swohelmond.nl

ingezonden berichten
PArKeren AAn De sCHOOl in De 
stePeKOlK

Beste redactie, toch wil ik graag reageren in de BC betreft het 
parkeren aan de school in de Stepekolk.
Dat er zoveel geparkeerd moet worden met auto’s bij de 
school aan de Stepekolk is ook voor een groot gedeelte te 
danken aan de Gemeente. Waarom moeten kinderen die 
dicht bij de Schutsboom wonen, waar ook een basisschool is 
gevestigd, naar de Stepekolk? Dit was toch bekend bij de ge-
meente dat er veel kinderen in Brandevoort wonen of niet? 
We hebben meerdere malen dit voorgelegd, maar niemand 
thuis daarvoor. We zouden hier het parkeerprobleem al een 
stuk kunnen verminderen bij de Stepekolk, want ouders die 
dicht bij de Schutsboom wonen hoeven niet met de auto hun 
kind te halen, maar kunnen te voet of met de fiets.
Zoals de auto’s geparkeerd staan, kan inderdaad niet, maar 
waar moeten we dan onze auto neerzetten? leuke plant-
soentjes van de gemeente is mooi voor het schoolgebouw, 
maar niet voor een school waar zoveel kinderen opzitten 
die elke dag daar naar toe moeten. Je kunt dit dan toch be-
ter benutten door er een parkeergelegenheid van te maken. 
Nou komt er ook nog eens bij dat kinderen van de openbare 
school ook nog eens naar de Stepekolk moeten, dus nog 
meer auto’s en drukte. 
De openbare school was toch een apart gebouw, waarom 
nu alles op een hoop? Waarom moeten kinderen een drukke 
rotonde oversteken die van de Schutsboom komen, terwijl 
daar ook een school is, wij als ouders gaan daar wonen om 
dicht bij een school te wonen, zodat ze veiliger naar school 
kunnen. Nee zeggen ze, we gaan ze naar de andere kant stu-
ren. Dit klopt toch niet? Kunnen we dit niet beter oplossen?
De gehele situatie zoals het nu is, is nog slechter dan voor-
heen, want veel ouders uit de Erven gaan met de auto, dus 
veel auto’s bij de school. Ik en meerdere ouders willen ook 
dat onze kinderen veilig op school komen, zonder drukke 
rotondes, waar ook hard word gereden. Maar laten we eens 
kijken als de ouders van de Stepekolk in de Erven wonen, of 
ze dan ook nog hetzelfde zeggen over het parkeren, dan denk 
ik dat ze ook blij zijn als hun kind veilig op school komt en ze 
hun auto netjes kunnen neerzetten.
Elk kind vind het prettig om met de fiets naar school te kun-
nen, maar laten we eerlijk zijn: zou u het kind alleen naar 
school sturen met de fiets vanuit de Erven?
laten we eens gaan vragen bij de gemeente hoe die het pro-
bleem op wil lossen! Desnoods sturen we een brief naar de 
gemeente. Tenslotte wordt er zo wel om gevraagd dat de 
autos zo geparkeerd komen te staan, of we er blij mee zijn of 
niet. Met vriendelijke groet. n

naam van de schrijver is bekend bij de re-
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dactie

ZOuDen We DAt nOG MOGen Mee- 
MAKen?

Toen wij, inmiddels al weer zes, zeven jaren geleden, op 
papier, ons appartement aan de Biezenlaan kochten met 
wijds uitzicht op de verre omgeving aan de zuidkant van 
de Veste en wij in de onderhandelingen met de make-
laar ons ongenoegen over de hoogspanningsmasten lie-
ten blijken, kregen wij hierover te horen dat die zouden 
worden verplaatst. En aangezien wij  (mijn echtgenoot en 
ondergetekende) nog tot de bouwjaren behoren waarin  
je er proefondervindelijk van uitging dat in de meeste ge-
vallen je ook kon vertrouwen op uitspraken en beloften, 
gingen wij er toen, in onze (nog) naïviteit vanuit, dat die 
een eind verder zouden komen te staan.
Vele hoorzittingen, protesten en  toespraken in de ge-
meenteraad verder weten we inmiddels, dat wij, van die 
andere generatie, behoorlijk voor de gek gehouden zijn.. 
Want de hoogspanningsmasten komen zelfs nog zes me-
ter dichter naar ons appartement toe.
Ook dachten wij dat onze nieuwe woning, met bouw-
tekeningen en animatie tekeningen van de omgeving, 
prachtig aan het water zou komen te liggen.
Nu, inmiddels bijna toe aan ons eerste lustrum (ja echt 
vijf jaar later) en enige illusies waaronder ‘t vertrouwen 
in de mensheid armer en in onze directe omgeving 6 
sterfgevallen later (toeval?) kunnen we nog steeds niet 
uitkijken over  het brede water waarin eendjes en meer-
koeten zouden moeten zwemmen. Soms zien we in de 
verte,  links van ons appartement een reiger zich te goed 
doen aan de vissen die hier kennelijk veelvuldig voorko-
men, maar vóór ons appartement is de Ecozone na vijf 
jaar nog steeds niet gerealiseerd. 
Zouden wij, voordat we in onze urn liggen, hier ook nog 
van kunnen genieten of zullen die mooie animatie teke-
ningen voor ons toch echt animaties blijven?
Heeft het er misschien toch ook mee te maken dat de 
zuidkant van de Veste gezien wordt als de achterkant van 
een borduurwerk? Daar valt het oog ook niet direct op 
en daar zitten ook lelijke details in. 
We kunnen niets anders doen dan afwachten, misschien 
ter viering van het tienjarig bestaan? n

marga dobma

sCOutinG ZOeKt BestuursleDen 

De 21 Scoutinggroepen uit Asten, Deurne, Helmond, 
Mierlo en Someren en omgeving hebben samen 2960 
leden. Deze groepen werken nauw samen op het gebied 
van organisatie, training en begeleiding. Om hier in de 
toekomst een nog betere invulling aan te kunnen geven 
zoekt Scouting Regio Helmond nieuwe bestuursleden.
In het verleden konden de Scoutinggroepen een be-
roep doen op beroepsmatige ondersteuning. Door het 
wegvallen van deze subsidies is het noodzakelijk om de 
ondersteuning anders te organiseren. Voor deze nieuwe 
organisatie zijn ook enkele nieuwe vrijwilligers nodig. 
Naast een uitgebreide interne wervingsactie is de regio 
ook extern op zoek naar mensen die ervaring hebben 
met het besturen van verenigingen en/of het begeleiden 
van vrijwilligers.
Nieuwe bestuursleden moeten gemiddeld ongeveer 2 à 
3 uur aan de regio kunnen besteden en het vooral leuk 
vinden om met andere mensen samen te werken. Er-
varing binnen Scouting is wel een pré maar niet nood-
zakelijk. Voor nieuwe bestuursleden zijn er verschillende 
mogelijkheden om speciale trainingen op het gebied van 
management en begeleiding te volgen.
Geïnteresseerden kunnen via Hein Aangenendt 
(073-5213012) meer informatie aanvragen. n

ingezonden berichten 

OPrOeP  ** OPrOeP  ** OPrOeP  ** OPrOeP  ** OPrOeP  ** OPrOeP  ** 
De Brandevoorter Courant is op zoek naar een nieuwe distributie plaats om 10 x per jaar op de laatste vrijdag van de 

maand de distributie te verzorgen van 3100 couranten. ( juli en augustus niet). 

Wat verwachten wij van u: plaats om 2 pallets couranten te ontvangen in dozen van 40 stuks. U moet deze droog kun-

nen wegzetten onder bv een carport, afdak of garage. De courant wordt rond 13.00 uur bij u bezorgd en tussen 13.00 

en 18.00 uur bij u opgehaald nadat u de bezorgers heeft gebeld. U krijgt voor de handelingen een passende vergoeding. 

De dozen worden bij u neergezet door de drukkerij, afgestapeld van de pallets en opgehaald door de bezorger. Het is 

niet de bedoeling dat u zelf de dozen gaat tillen. U mag natuurlijk wel helpen. Het belangrijkste is dat u thuis bent op de 

10 vrijdagen en plaats heeft om de couranten te ontvangen. 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie stuur dan even een mail naar distributie@brandevoortercourant.nl
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PAssenD OnDerWijs, HOe BereiK je 
DAt in (De reGiO) HelMOnD  en OOK in 
BrAnDevOOrt?

Opnieuw laait gelukkig de discussie weer op over de 
grote zorg en, niet in de laatste plaats, grote chaos en 
het achterover leunen van tal van instanties, rondom 
kinderen die om de een of andere reden niet meelo-
pen in het reguliere onderwijs. Een aantal instanties, de 
landelijke politiek, REC, politici, een coördinator en het 
SRE hebben allen een mening die in het ED gelukkig naar 
buiten komt. Zelfs landelijk komt vandaag de aandacht 
weer boven tafel. Onderzoek is natuurlijk toe te juichen 
naar de veranderde samenleving en de impact daarvan 
op kinderen. Maar daar hebben we op dit moment hele-
maal niets aan.
Wat ontbreekt is helaas mensen met visie en, het belang-
rijkste, daadkracht. Visie met strategie die had moeten 
voorkomen dat het hier in de regio Zuid Oost Brabant 
op het gebied van bieden van passend onderwijs niet 
loopt. Een halve normale schoolpopulatie staat namelijk 
op een wachtlijst voor passend onderwijs en men dis-
cussieert maar voort. Onderzoeken worden beloofd en 
gekeken wordt waar het nu aan ligt. Stappen zullen wel 
worden ondernomen om wachtlijsten te verminderen 
maar de tijd voor onze kinderen om daar op te wachten 
ontbreekt . Het is in wezen heel simpel: stil te zitten en 
niet op tijd actie ondernemen heeft tot deze puinhoop 
geleid. Een situatie waarvoor alle verantwoordelijken 
zich in deze regio achter de oren mogen krabben. Een 
regio die booming is, waar menigeen terecht wil wonen, 
behalve als je kind op zoek is naar een plek in het speci-
aal onderwijs. Papieren en maar doorpraten binnen een 
woud van instanties, en in ons geval daartegenover al-
leen MEE en de directeur van de reguliere basisschool 
St. Odulfus die de ernst ziet en volop samen met ons als 
ouders naar oplossingen zoekt. Geen politicus, geen des-
kundige of ander die ervoor zorgt dat nu werkelijk een 
passende school met geschikte leraren hier in of rondom 
Helmond uit de grond wordt gestampt. Niemand tot nu 
toe die nu laat weten de noodkreten van tal van ouders 
op te pakken en dus voor deze crisis met een plan komt 
dat op korte termijn zoden aan de dijk zet.
Niemand lijkt te beseffen hoe machteloos je je voelt om 
tegen je kind te moeten volhouden (behalve als je een 
van die honderden ouders bent waarvan je kind anders 
is dan anderen, en je nu nog geen steek verder komt) 
dat hij voorlopig maar thuis moet blijven totdat een pas-

sende school buiten de stad gevonden is. Ik constateer 
dat er in de regio limburg nog ruimte is en dus het ge-
pruts van hier deels daar wordt opgelost. Dat bijvoor-
beeld de kinderen uren daar naartoe vervoerd worden 
en het belastinggeld van alle Helmonders daarvoor moet 
worden aangesproken lijkt niemand te deren. Dat bui-
ten deze regio wel tijdig passend onderwijs kan worden 
aangeboden terwijl hier alleen maar discussie plaatsvindt 
evenmin. Dat niemand aan de noodrem trekt en nu eens 
het voortouw neemt en overgaat tot de snelle oplossing 
van dit probleem in Helmond is absoluut triest en zeer 
zorgelijk. Dat deels de versnippering van de zorg met elk 
een eigen terreintje heeft geleid tot een ondoorzichtig 
en traag papieren proces lijkt daarbij overigens te wor-
den vergeten. Helmond scoort landelijk met diverse za-
ken. Op dit onderdeel komt zij voor mij niet verder dan 
een diepe onvoldoende.
Het is tijd voor actie voor alle kinderen die anders zijn 
dan anderen om een spoedoplossing gerealiseerd te krij-
gen. Het is tijd dat men overgaat tot daden. Met vertra-
gende argumenten die je wel eens hoort over proce-
dures, huisvesting, geld en leerkrachten kan een goede 
manager toch wel omgaan. Het moet gaan om het te 
behalen succes/resultaat met passend onderwijs voor 
alle Helmondse leerlingen en niet om wat er (nog) niet 
kan. Ouders van kinderen op de wachtlijst willen daar 
ongetwijfeld graag bij helpen, maar de regie en het reali-
satievermogen ligt op een andere plek. Wie pakt de regis-
seursrol voor dit mega probleem op en realiseert waar 
tal van kinderen met zorgzame ouders op wachten?  Wie 
legt voor mij in de tussentijd regelmatig aan de ouders 
van de kinderen, die wel in de omstandigheid verkeren 
dat hun kind soepel het regulier onderwijs doorloopt uit, 
dat je als ouder van een kind dat op de wachtlijst staat 
nog steeds geen stap verder komt? Het is immers geen 
kwestie van onwil maar van onmacht. 
Wie pakt de toenemende noodsignalen van verontruste 
ouders en leerkrachten op die op allerlei plaatsen wor-
den geuit en neemt die verantwoordelijkheid? Hij die het 
voortouw neemt  en het probleem oplost mag zich daar-
naast ook bij mij melden (voor de eerste bos bloemen). 
Het is tijd voor Helmond(ers) om hierin resultaten te 
boeken. n

marcel looijen

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

Nadat eind maart het breedbandmodem werd  

geplaatst is er een aparte afspraak ingepland 

om dit aansluitpakket in te plannen. “In eerste  

instantie wilde ik alles zelf aansluiten maar  

uiteindelijk heb ik toch voor het aansluitpakket  

gekozen. Naast het aansluiten van de televisie, 

radio en telefoon zijn ook de draadloze verbin-

ding en de accounts op mijn compter ingesteld en 

dat is toch wel ideaal. Alles is naar tevredenheid  

verlopen,” aldus de heer Van Loon.

Wethouder van Middelen, Cultuur en Grote 

Steden beleid, de heer C. Bethlehem kwam voor  

deze gelegenheid de heer en mevrouw Van 

Loon dan ook een bos bloemen aanbieden. 

Wethouder Bethlehem ligt het ontstaan van de 

Kenniswijk en de stappen naar de huidige aanleg 

van het glasvezelnetwerk toe: “Het opzetten van  

de Kenniswijk heeft lang geduurd. In eerste  

instantie was de Kenniswijk bedoeld voor thuis- 

werken en het tegengaan van files in Nederland. 

Dit speelde al zo’n acht jaar geleden. Maar omdat 

de overheid een nieuw glasvezelnetwerk niet als 

Nuts voorziening wilde beschouwen, is het des- 

tijds stil komen te liggen. De subsidiegelden die 

ook Helmond had ontvangen voor het opzetten 

van de Kenniswijk zijn toen naar Nuenen gegaan 

om daar de aanleg van het glasvezelnetwerk 

mogelijk te maken. Dat heeft het proces zeker 

versneld. Op dit moment maakt Reggefiber de  

financiering mogelijk en daar zijn wij zeker blij 

mee.” Wethouder Bethlehem hoopt ook dat de 

hele stad Helmond snel kan worden aangesloten 

op het glasvezelnetwerk van OnsBrabantNet.

Status aanleg glasvezelnetwerk Brandevoort

Er wordt in de wijk Brandevoort meer dan 125  

kilometer glasvezelkabel gelegd en in totaal staan 

er nu 1158 woningen ingeschreven voor een 

aansluiting op het glasvezelnetwerk van OnsBra-

bantNet. Van deze 1158 woningen hebben er 562 

Helmond
T 0492 78 2000
E info@onsbrabantnet.nl
I www.onsbrabantnet.nl

Coöperatie 
OnsBrabantNet U.A.
Postbus 1046, 
5602 BA  EINDHOVEN

huishoudens een aansluitpakket aangevraagd,  

dat komt neer op zo’n 49%. Op dit moment,  

7 april, zijn er 438 huisaansluitingen gerealiseerd 

en worden er zo’n 160 aansluitingen per week 

ingeland. Medio mei moeten de huisaansluiting-

en op het glasvezelnetwerk gereed zijn. Met 

een uitloop van 1 à 2 weken zullen dan ook de  

aansluitingen met het aansluitpakket gereali- 

seerd zijn. Om misverstanden bij het aansluit-

pakket te voorkomen, attenderen wij u erop dat 

u zelf zorg dient te dragen voor een vrij stop- 

contact nabij de locatie van het modem. Voor  

meer informatie en inlichtingen kunt u van 

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur  

terecht bij onze klantenservice. U kunt de klanten 

service bereiken door te bellen naar 0492  

78 2000. U kunt vervolgens kiezen uit drie opties:

1: vragen over het aansluitpakket 

2:  vragen over de aanleg van het modem,  

uw huisaansluiting op het glasvezelnetwerk

3: Overige vragen

Uiteraard kunt u voor vragen ook terecht in ons 

informatiecentrum aan de Beneden Beekloop 28 

in Geldrop/Mierlo of een e-mail verzenden naar 

info@onsbrabantnet.nl.

In de vorige editie van de Brandevoorter Courant konden we bekend maken 

dat de eerste huisaansluiting op het glasvezelnetwerk van OnsBrabantNet 

had plaatsgevonden. Op 7 april volgde de eerste huisaansluiting met het 

aansluitpakket van OnsBrabantNet. Bij de heer en mevrouw Van Loon op de 

Teunishoeve 12 werd hun glasvezelaansluiting op 7 april geactiveerd met de 

diensten telefonie, radio/televisie en internet.

Eerste woning in Brandevoort 
met aansluitpakket aangesloten!

OBN_Adv_brandevoorter_WK15.indd   1 09-04-2008   11:33:43

ingezonden berichten 



f 

Majesteit viert symbolisch heur jaardag en thematisch 
aangelegd als we bij de Brandevoorter Courant zijn, 
kunnen we deez’ heuglijke dag natuurlijk niet onop-
gemerkt voorbij laten gaan. We hadden liever op de 
vrijmarkt - op een versleten kleedje - onze oude leg-
puzzels, overtollige koffiemokken en minder geslaagde 
kerstcadeaus aan de man gebracht, maar ja: als half 
Brandevoort ervoor kiest de meivakantie in Toscane of 
andere zonnige oorden door te brengen dan duiken we 
de keuken maar in.
Voor de gelegenheid noemen we zalmroze dan maar 
oranje en gebruiken we Hollandsche garnalen. Vader-
landslievender kunnen we het niet maken. Proost en 
driewerf hoera!

Het is een simpel recept, maar houd er rekening mee 
dat je bij het opmaken van de borden snel moet wer-
ken omdat vis zo snel afkoelt.

KOninGinneZAlM

INGREDIëNTEN: 
4 zalmfilets van 100 à 120 gram per stuk
twee middelgrote preien
50 gram gepelde Hollandse garnalen
1 ½ glas witte wijn
100 ml crème fraiche
boter
peper en zout
geschilde krielaardappeltjes

BEREIDINGWIJZE:
Zet de krieltjes op. Maak een schatting hoe snel je kunt 
werken; de aardappeltjes hebben 20 minuten nodig en 
de rest van het recept is in een paar minuten klaar, houd 
daar dus rekening mee.
Snijd de preien in dunne ringetjes en was de aarde eruit. 
Smelt een klontje boter en zet de preiringen ongeveer 
een minuut aan. Giet er een half glas witte wijn bij en 
laat het vocht op hoog vuur inkoken.
leg ondertussen de met peper en zout bestrooide 
zalmfilets in een met boter ingevette ovenschaal en giet 
er een glas witte wijn bij. Dek de schaal af. Vijf minuten 
in een voorverwarmde oven van 220º, dan even chec-
ken op garing. Veel langer zal het niet duren, maar het 
hangt er natuurlijk ook van af hoe doorgegaard je je 
visje wilt hebben.
Meng de crème fraiche door de prei. Giet vervolgens 
de prei af en vang het kookvocht op. Warm hier de 
garnalen in op.

Maak de borden op: leg wat prei op het bord, daarop 
een zalmfilet en garneer met de garnalensaus. Drapeer 
de krieltjes er in een feestelijk patroon omheen.
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t We hebben weer een leuke actuele kleurplaat ge-
vonden 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 11 mei 2008.

voornaam:................................................

achternaam:............................................ 

adres:........................................................ 

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

ook te downloaden via  www.brandevoortercourant.nl



         april 2008   65

de kleu
rw

edstrijd
u

itslagen
pagin

a van brandevoort
Dit zijn de uitslagen van 
de kleurwedstrijd waar jul-
lie weer enorm je best op  
hebben gedaan. De winnaars van 

de prijzen zijn:
 

1. Niels Vrenken 8 jaar 
2. Bryan de Groot 6 jaar
3. Thijmen Saris 3 jaar
 

De prijzen kunnen jullie
ophalen aan

oud brandevoort  24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

Dorpsstraat 142 - (centrum) MierlO - tel.: (0492) 66 12 05

1
2 3
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Activiteitenkalender mei / juni 2008 
 
Mei 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
11 mei Brand Cour Sluiting aanlevering nr 5  G. Pollemans 524029 
22 mei Wijkraad Klankbordgroep 19.30 A. Geers 667040 
30 mei Brand Cour Distributie nr 5 13.00  P. Princen 665781 
 
Juni 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
11 juni Brand Cour Sluiting aanlevering nr 6   G. Pollemans 524029 
20 juni  Brand Cour Extra uitgave Brand. dag  G. Pollemans 524029 
22 juni  Br in actie Brandevoorter Dag   Patrick Dooms 319878 
27 juni Brand Cour Distributie nr 6 13.00  P. Princen 665781 

 Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
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 wijkraadvergaderingen vanaf 20.00 uur

klankbordgroepvergaderingen vanaf 19.30 uur
22 mei

    
uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant mei nummer

11 mei

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 astrid geers wijkraad@brandevoort.org
verkeerscommissie erik kouijzer  verkeer@brandevoort.org
’t BrandPunt  fons bosman  secretaris@brandpunt.info
commissie buurtpreventie  rené deelen  preventerven@brandevoort.org
commissie 12+     sandra geleijns 12plus@brandevoort.org
commissie dickens jet de laat  dickens@brandevoort.org
commissie speelvoorz./groen  dave lorjé spelengroen@brandevoort.org
commissie webmasters herbert von reth  webmaster@brandevoort.org
commissie concerten rieny peters concerten@brandevoort.org
brandevoort in actie maarten beks secretaris@brandevoortinactie.nl
brandevoorter dag jan drouen voorzitter@brandevoorterdag.nl
vereniging bravo! mattie weijnen info@brandevoort.biz
scouting brandevoort  jeroen bierens info@scoutingbrandevoort.nl
fotoclub brandevoort albert ticheler aticheler@dialtic.nl
startpagina brandevoort herbert von reth info@brandevoort.nu
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AlArMnuMMer 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

GG&GD 58 48 88
politie, buurtbrigadier patricia van dijk 0900 - 8844
stadswacht 845970
 
GeMeente stadswinkel    58 77 77
informatiecentrum brandevoort    66 78 78
wijkopzichter (dienst SOB)    58 76 90
graffitimeldpunt    50 72 98

stOrinGen (dag en nacht) 
elektriciteit / gas 0800 - 9009
water 59 48 94

WelZijn BrAnDevOOrt
spoedeisende huisartsenzorg 0900 - 8861
huisartsen - dr. kaiser en dr.veldhuizen
bellen: tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 55 33 59
gezondheidscentrum brandevoort, ricoutsvoort 21 – 23 
www.brandevoort.huisartsen.nl

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 66 46 44
fysiotherapie         
   d. en c. van beuzekom  - van der vorst (ook manuele therapie) 66 71 65
   h. pluym 52 27 15
praktijk haptonomie en bedrijfsmaatschappelijk werk 06 - 49 22 55 50
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl 52 46 53
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem 59 95 64
podotherapie - j. van iersel - s. de greef 55 03 88
logopedie
   callista lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
   renate jacobs 66 74 35
verloskundigen
  “helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van  melis-van hout, l. backx   53 28 00
  “brandevoort” l. b accarne en m. van de rijt-van lierop    43 26 69  
    margo van de bunt - le loux    66 38 99
kraamzorg homecare 0900 - 206 44 44
kraamzorg de zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale  0900 - 899 86 36 
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 32 80 00
moeders voor moeders, sandra rondeel 51 49 11
praktijk voor therapeutische wandelingen - rosemarie aarts              06 - 33 70 01 44
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger  66 47 22
remedial teaching – susanne kuijken 33 26 83
 
sCHOlen, KinDerOPvAnG en BuitensCHOOlse OPvAnG
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150, stepekolk - oost 53 66 78 57
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53  52 04 34

peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1 06 - 50 86 38 03  
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3 06 - 30 08 17 07
kinderopvang vestein, koolstraat 3 43 24 30
kinderopvang ’t trommeltje, Iekendon ksevoort 49 52 11 18
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1 33 51 92
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1 33 51 92
gastouderburo sPrinG 59 52 57
gastouderburo fleX 84 65 90b
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