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Het is voor de gemeente duidelijk dat de groei van
het aantal kinderen veel hoger is dan berekend. De
11 lokalen, die binnen een half jaar nodig zijn, komen begin 2009 vrij. De gemeente grijpt in en doet
de zware belofte om meteen in het begin van het
nieuwe jaar in de wijk Stepekolk, niet ver van de
OBS school vandaan (zie de rode cirkel in de plattegrond) 11 nieuwe lokalen op te leveren.
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De scouts van scouting Brandevoort zijn jongens en meisjes
tussen de 10 en 15 jaar die elke vrijdagavond, onder leiding
van een team van 5 volwassenen programma draaien op en
rond de scoutingboerderij in Brandevoort. Het programma
varieert van tochttechnieken, kampvuur maken, koken, pionieren met hout en touw, kamperen tot vlotvaren en wateractiviteiten als het weer het toelaat. Eind april jl. stond
het trapperskamp op het programma van een aantal scouts.

21

De meeste aansluitingen van de huizen tot in de meterkast
zijn nu gedaan. Op 9 mei werden alle aansluitploegen in de
hele regio ingezet om zo snel als mogelijk alle abonnees
aan te sluiten. Er rest nog een aantal aansluitingen van zogenaamde spijtoptanten.
Bij Rini en Narda van Zandvoort, die als eersten op het
glasvezelnet in Brandevoort waren aangesloten, functioneren de diensten naar tevredenheid.
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Deze maand, om precies te zijn 15 mei heeft de Hema zijn
deuren geopend. De schappen zijn rijkelijk gevuld met artikelen,
die nog niet in andere winkels van Brandevoort te vinden zijn.
De Hema is de vierde zaak in blok 16, na Primera, Zeeman
en Eyewish Groeneveld. Al met al raakt Brandevoort voorzien
van een gevarieerd aantal winkels, die elkaar aanvullen. Aan het
eind van 2008 moet blok 15 opgeleverd worden, welke winkels
daarin gevestigd worden, is momenteel nog niet duidelijk.

45

Het plein bij het Palladium is al een juweel. De weg er naar
toe moet ook al veel beloven. In de maand april is met zorg
en snelheid de straat aangelegd. Onze redacteur was getroffen door de werkwijze van de stratenmakers. Hij heeft dit
in beeld en video vastgelegd. Het is de moeite waard om dit
te zien.
De mechaniek of de geautomatiseerde handelingen moesten vastgelegd worden.

53
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voorbereiden op een jaarlijks terugkerende gebeurtenis.
Hopelijk zullen bezoekers op 22 juni de Brandevoorter
bewoners daarop aanspreken en zeggen dat zij ieder jaar
een speciale dag moeten houden. En wat het mooie is,
dan zullen meer bewoners uit de wijk zich aangesproken
voelen om er mede hun schouders onder te zetten om
een dergelijk evenement te doen slagen. Want het lijkt
nu wel of het altijd één en dezelfde groep is die al vijf
jaar lang deze bijzondere Brandevoorterdag moet organiseren en dragen. Zij zouden graag wat meer steun van
nieuwe bewoners willen hebben.
Gelukkig heeft de klankbordgroep bij monde van de
wethouder en zijn belangrijkste ambtenaren de wil uitgesproken om de komende tijd aan de slag te gaan met
sport, onderwijs en jeugd. Dit blijven we kritisch volgen.
De klankbordgroep kan immers niet langer meer om het
gegeven heen dat creatief denken, maar vooral handelen,
de enige oplossing is om de wijk leefbaar te maken en te
houden. Wij gaan het samen met u “smart” volgen. Wat
zijn de plannen (heel concreet) voor de nabije toekomst
(binnen 3 maanden) voor de bewoners? D.m.v. een enquête en een Brandevoorts panel gaan we de bewoners
hier in de wijk peilen op welke manier we de leefbaarheidproblemen samen met het openbaar bestuur het
beste kunnen aanpakken? Wij blijven u lastig vallen met
deze gang van zaken. Want de redactie is van mening dat
wij alleen met zijn allen er in kunnen slagen om de leefbaarheid van de wijk te behouden. Wij mogen het dus
niet eenzijdig afschuiven op onze wijkwethouder Stienen,
wij kunnen hem echter wel aanspreken op het feit dat hij
samen met ons aan de slag moet. U hoort nog wel wat
de uitwerking van de gemaakte afspraken zal zijn.
Gelukkig is de rioolsanering voor onze wijk tijdig en rigoureus aangepakt. Het hele pomphuis bij de rotonde van
de Brandevoorter Dreef is tot de grond toe afgebroken.
Een modern en minder opvallende controle plek zal de
komende tijd hier verrijzen. Deze zal vanaf nu de gehele
afvoer van alle bewoners prima onder controle houden.
En dat geeft een ontzettend gerust en fris gevoel. n
GP
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De maand juni is een drukke maand voor de wijk. De ene
na de andere gedenkwaardige gebeurtenis staat op de
plank. Dat kan ook mooi in deze maand zijn beslag krijgen, want daarna is de zomervakantie gewoon een prima
moment om de inspanningen te kunnen verwerken.
Het komend weekend met het eerste voetbal wijktoernooi is een spannende krachtmeting tussen voetballers
uit alle woonbuurten in de wijk. Waarschijnlijk een eerste ontmoeting van een aantal bewoners met de buren.
Maar wat is er mooier dan dat een sportieve uitdaging
mensen bij elkaar brengt. De Olympische spelen waardig?! Voor de organisatie kan het een aardige test zijn
voor de opkomst en de start van de competitie in augustus. Hoeveel bewoners zullen zich aanmelden om de
organisatie te gaan ondersteunen? Dit moet immers ook
het perspectief zijn voor de ontwikkeling van de omnivereniging in de wijk voor andere takken van sport.
Een week later zal het fierljeppen waarschijnlijk een nog
grotere massa mensen trekken dan voorgaande jaren.
Het organiserend comité zal één jaar voor het jubileum
alles uit te kast trekken om de bijzondere attractie nog
meer te laten schitteren dan voorheen het geval is geweest. De redactie heeft nog geen groepen gesignaleerd,
die met fanatisme hebben getraind op de afstand over
de eco-gracht. Je zou toch zeggen dat een nieuwe brug
bij het station voldoende gelegenheid moet bieden om
de krachten van de ploeg te testen en op te schroeven.
Net als bij internationale gebeurtenissen zullen zij wellicht in geheime plekken hun krachten testen om straks
met ongekende trucs 2 keer zo ver te springen als de
gracht breed is.
Ondertussen heeft de groep Brandevoorterdag alle actieve groepen in de wijk in stelling gebracht. Zoals u kunt
lezen is de gouden formule weer toegepast en zal de
variëteit aan activiteiten een nog groter publiek op de
been brengen dan voorgaande jaren. Het plein met de
winkels en de school tegenover het Palladium kunnen
het decor met nog meer gratie vullen, zodat de mensen
uit de regio waarschijnlijk geen genoegen meer zullen
nemen dat zij slechts één keer in de 2 jaar naar Brandevoort mogen komen. De organisatie zal zich moeten

verslag vergadering klankbordgroep
In een veel grotere opkomst dan bij de laatste wijkraadsvergadering nemen de bewoners van Brandevoort de
besluiten van de wijk door. Een aantal ouders en een
trouw raadslid volgen de processen nauwgezet.
GLASVEZEL IN BRANDEVOORT
Onsbrabantnet heeft bijna alle aanvragen verwerkt en
meer dan 40% van de huishoudens aangesloten. De
afwerking en de verwerking van de hele gang van zaken neemt de heer Boesveld van de provider nog even
schuldbewust door. Onsbrabantnet heeft weer een aantal nieuwe leerpunten voor nu en in de nabije toekomst
kunnen noteren.

SPORTVOORZIENINGEN
De omnivereniging is opgericht. Als beheerorganisatie
kan deze vereniging allerlei soorten sporten in de wijk
ten dienste zijn en zorgen dat een en ander op elkaar
is afgestemd. De vereniging heet “Sport en Bewegen in
Brandevoort”. Een werkgroep “Sportpark” zal met de
gemeente voor de wijk een goede voorziening voor
sport creëren. Dit geldt onder meer voor de voetbalclub
in oprichting.
Vrijdag 23 mei heeft de KNVB aangegeven dat de velden
van voetbalclub SV Brandevoort niet in orde zijn en dat
de competitie nog niet kan beginnen. Bij het ter perse
gaan van deze courant was nog niet duidelijk wat het
tussentijdse overleg tussen gemeente en KNVB heeft
opgeleverd. Op onze website kunt u de huidige stand
van zaken vinden (redactie BC).
IMPULSBUDGETTEN
Het college heeft per wijk per jaar 15.000,- beschikbaar
voor wijkgerichte activiteiten die de leefbaarheid verhogen. De betreffende activiteiten moeten aangevraagd
worden en door de wijkraad ingediend worden bij de
gemeente. De werkgroep Brandevoort in actie heeft al
voorwerk verricht en zou graag vandalismebestendige
informatieborden aan de rand van de wijk plaatsen. Hoewel de maten van de voorgestelde borden niet helemaal
voldoen aan de voorschriften, zegt de wethouder toe
een en ander in overweging te nemen en misschien tot
een stadsbrede invoering van borden zal overgaan.
VERKEERSZAKEN
Naar aanleiding van het gemeentelijk besluit zal 1 juni
aanstaande het officiële parkeergebod en -verbod in
werking treden. Nu heeft de wijkbrigadier meer mogelijkheden om te handhaven.
Begin 2009 zullen er gedurende een half jaar meer auto’s
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DE ONDERWIJSVOORZIENINGEN NU EN IN DE
NABIJE TOEKOMST
Het is voor de gemeente duidelijk dat de groei van het
aantal kinderen veel hoger is dan berekend. De 11 lokalen, die binnen een half jaar nodig zijn, komen begin 2009
vrij. De gemeente grijpt in en doet de zware belofte om
meteen in het begin van het nieuwe jaar in de wijk Stepekolk, niet ver van de OBS school vandaan (zie de rode
cirkel in de plattegrond) 11 nieuwe lokalen op te leveren.
Een speciale projectleider gaat er voor zorgen dat deze
belofte wordt ingelost.

Voor de kinderopvang ligt de problematiek iets anders:
ook hier is een actueel dringend huisvestingsprobleem.
De kinderopvang werkt echter met private partijen samen en heeft een andere manier van werken. De gemeente kan trachten de problematiek te verzachten
door aan randvoorwaarden te werken. Er is een gesprek
gepland en wethouder Boetzkes is van mening dat een
andere oplossing misschien gevonden kan worden in een
groter gebouwencomplex, waarin met een kleinschalige
inrichting de grote vraag naar opvang tijdelijk sneller en
beter beantwoord kan worden.

over de Brandevoortse Dreef rijden. De Geldropse weg
krijgt dan een onderhoudsbeurt met een zoab - laag over
de betonnen vlakken. De gemeente zal de zaak onderzoeken en treffende maatregelen nemen om de overlast
te beperken.
JONGEREN IN DE WIJK
In de vorige klankbordgroep en al veel eerder is de problematiek aangekaard. De groep jongeren met overlast
gedrag en opvoedingsproblemen groeit nog steeds. In de
wijk noch in verenigingsverband kunnen voldoende jongeren terecht. Het blijft nog steeds onduidelijk hoe op
deze ontwikkeling adequaat ingespeeld kan worden. Ondersteuning van jeugd bij groepen, die zich inzetten voor
jongeren blijft uit.Vrijwilligers lijken af te haken, omdat ze
te weinig adequaat op het gedrag van jongeren kunnen
reageren. De beloofde jongerenwerker is nog steeds niet
gearriveerd. SWH heeft aangegeven dat zij er nog niet
in zijn geslaagd om een geschikte kandidaat te vinden.
De gemeente heef al vanaf april gelden gereserveerd. De
klankbordgroep betreurt deze gang van zaken zeer. De

gemeente is het hier mee eens en gaat met extra inzet de
komende periode aan de slag. Zij belooft deze zaak met
klem en met voorrang te gaan behandelen. Ondertussen
zal er in de brede visie op Brandevoort II ook aandacht
komen voor deze problematiek in meer fundamentele
zin. De 2e wijkbrigadier die beloofd is, zal binnenkort de
wijk inkomen.
RONDVRAAG
Wethouder Stienen beëindigt de vergadering met een
positieve observatie: Palladium, dat bij het verschijnen
van deze courant al open is, ziet er prachtig uit. Er zijn
brede gangen, veel overzicht van alle ruimtes, een mooie
combinatie van wonen en zorgen en de zorgbehoevende
mens vindt op deze manier alles bij elkaar. Dit is een
mooi voorbeeld van modern en integraal wonen, zorgen
en participeren in de gewoonde leefomgeving. Hiernaast
kunt u zien hoe het palladium aan de binnenkant is ingericht.
Zie voor het volledige verslag onze website.
GP

veiligheid en controle

In april ontvingen we goed nieuws; Het blusvoertuig van
Post Brandevoort wordt vervangen door een nieuw
exemplaar! Een commissie, bestaande uit diverse mensen
uit ons korps, waaronder uiteraard de nodige leden van
onze post, zijn zowat een jaar druk doende geweest om
tot het concept te komen dat nu besteld is bij Brandweeropbouwfabrikant Rosenbauer in Oostenrijk.
Rosenbauer bouwt zijn modules op een Mercedes Atego
chassis, het voertuig zal onder andere worden voorzien van
C.A.F.S, oftwel een Compressed Air Foam System. Met dit
systeem is het mogelijk vele branden die nu nog met water worden geblust, met schuim te doven, wat veel minder
nevenschade veroorzaakt.We zullen te zijner tijd uiteraard
uitvoerig berichten over het nieuwe voertuig. Het huidige
voertuig gaat terug naar de Hoofdpost, alwaar de wagen de
plek inneemt van een oud blusvoertuig uit 1988.
Dit jaar zullen we weer present zijn tijdens de Brandevoor-

terdag. Zoals het er nu naar uit ziet zullen we die dag de
nodige demonstraties verzorgen, en zijn we met een stand
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Misschien
wilt u zelfs wel vrijwilliger worden bij ons…
In april zijn we twaalf keer uitgerukt. Diverse malen zijn we
ingezet om het wegdek te reinigen, enkele automatische
brandmeldingen werden afgehandeld en in de Stiphoutse
bossen werd een bosbrandje geblust. De meest opzienbarende klus betrof een brand op het woonwagenkamp van
Gerwen, waar we door brandweer Nuenen ter assistentie naar toe zijn geroepen. Een tweetal woonwagens zijn in
vlammen opgegaan, er is niemand gewond geraakt.
Het wordt weer wat beter weer (hoop ik), dus kijk uit met
barbecuen etcetera! Netjes met aanmaakblokjes, niet met
spiritus! n
rené kuyt
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pos t bran d evo o r t

ek voetbal

in wijkhuis ‘t brandpunt!

!

In samenwerking met stichting Brandevoort in Actie organiseert wijkhuis ’t BrandPunt het oranje voetbalfestijn van het jaar!
De poulewedstrijden van het Nederlands elftal worden vertoond op super grootbeeld in het wijkhuis! Natuurlijk zorgen
we ervoor dat de aankleding in stijl is.
Kom ook naar wijkhuis ’t BrandPunt voor de wedstrijden van oranje die worden gespeeld volgens onderstaand schema:
DATUM

POULE

LAND

LAND

STADION

TIJD

maandag 9 juni 2008

C

Nederland

-

Italië

Bern

20:45

vrijdag 13 juni 2008

C

Nederland

-

Frankrijk

Bern

20:45

dinsdag 17 juni 2008

C

Nederland

-

Roemenië

Bern

20:45
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De zaal is telkens open vanaf 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd. De toegang is GRATIS, u betaalt alleen uw eigen
consumpties.
Als het Nederlands elftal verder komt (en daar gaan we natuurlijk allemaal van uit!) dan worden ook de vervolgwedstrijden
vertoond op het grootste scherm van Helmond in wijkhuis ’t BrandPunt.

wijkhuis ’t brandpunt

de gezellige huiskamer van brandevoort

SENIOREN INLOOPMIDDAG GROOT SUCCES
Op 20 april was een inloopmiddag georganiseerd voor
senioren en alleenstaanden. De opkomst was boven verwachting goed en het resultaat is dat er nu drie nieuwe
activiteiten starten voor deze doelgroepen.
Koersbal: elke dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00
tot 17.00 uur zal dit behendigheidsspel worden gespeeld.
Kookpunt: om de week wordt op dinsdag- of woensdagmiddag met een groep mensen samen
gekookt. Hier leert u niet alleen zelf een lekker potje te koken, maar u maakt ook kennis
met mensen die net als u geen zin hebben
om alleen op de bank te zitten.
Eetpunt: 1 keer per maand wordt op zondag voor
alleenstaanden en senioren gekookt. Men
komt eerst gezellig kletsen of een spel spelen
(kaarten, sjoelen etc). Daarna wordt gezamenlijk de tafel gedekt en gezellig gegeten.
Uiteraard wordt ook weer samen opgeruimd.

Inmiddels hebben zich al veel mensen ingeschreven voor
deze activiteiten. Maar als u alsnog graag wilt meedoen,
meldt u dan gewoon even aan in wijkhuis ’t BrandPunt. In
de wijk wonen ook mensen die als mantelzorger hun partner verzorgen. Bent u zo’n mantelzorger en wilt u er ook
zelf eens uit, meldt u dan aan. U bent van harte welkom!
SAMENWERKING SENIOREN EN 12-PLUS
Voor de koersbalbaan is een geweldige opbergkist gemaakt. Maar ondanks dat het een geweldig stuk vakwerk
is, is deze kist uiteindelijk maar gewoon een houten bak.
Met de begeleiding van 12plus is afgesproken dat de
12plus jeugd deze kist zal pimpen, painten en brushen.
Daardoor ontstaat een prachtig meubelstuk, waar niet alleen de koersbalbaan in kan worden opgeborgen, maar die
ook dienst kan doen als stevige zitbank. Op deze manier
brengt wijkhuis ’t BrandPunt jong en oud op een wel zeer
originele manier bij elkaar; met dank aan de maker Jan
Zeguers!
BRANDEVOORTERDAG: ’T BRANDPUNT DOET MEE!
Op 22 juni 2008 wordt de Brandevoorterdag georganiseerd.Tijdens dit grootse evenement zal wijkhuis ‘t BrandPunt een terras verzorgen op het agrarische plein; dat is
het plein tussen de school en het Palladium. Maar uiteraard is ook het wijkhuis geopend en kunt u ook daar terecht voor een drankje en een hapje.
DE VRIJWILLIGERS KUNNEN U BETER HELPEN!
Op 9 april werd voor de vaste vrijwilligers van het wijkhuis een voorlichtingsavond georganiseerd. Daarbij werd
instructie verzorgd over brandpreventie, hoe te handelen
bij calamiteiten en werd de Automatische Externe Defibrillator (AED) getoond en uitgelegd. In samenwerking met
de medegebruikers van het MFC en de gemeente zal binnenkort zo’n AED in het wijkhuis worden geplaatst. Ook
wordt in samenwerking met de gemeentelijke brandweer
een calamiteitenoefening opgezet en zal een instructie
worden verzorgd over gebruik van kleine blusmiddelen.
Daarnaast zal een beperkte groep vrijwilligers cursussen
gaan volgen op de gebieden Reanimatie, Bedrijfshulpverlening en Sociale hygiëne. U ziet: we zorgen er voor dat u
niet alleen welkom bent, maar dat u zich ook veilig kunt
voelen in wijkhuis ’t BrandPunt, de gezellige huiskamer van
Brandevoort! n
fons bosman
secretaris@brandpunt.info
secretaris sscc ’t brandpunt
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Wijkhuis ’t BrandPunt wordt steeds meer het middelpunt van alle activiteiten in onze wijk. Ook is ’t BrandPunt
het thuis voor vele clubs, verenigingen en groeperingen.
Daarnaast hebben inmiddels ook diverse commerciële
aanbieders hun weg naar ons wijkhuis gevonden. Om
dit allemaal in goede banen te leiden en duidelijkheid te
verschaffen voor iedereen, heeft het bestuur huisregels
en huurvoorwaarden opgesteld. Het zou te ver gaan om
deze hier helemaal te publiceren, maar enkele belangrijke
zaken wil ik u toch niet onthouden.
Het is prettig als iedereen die van het wijkhuis gebruik
maakt dat doet met respect voor elkaar en zich daarbij
aan enkele eenvoudige huisregels houdt. Deze regels kunt
u inzien op onze website www.brandpunt.info . Uiteraard
zijn de huisregels ook beschikbaar in het wijkhuis. Daar
worden de huisregels duidelijk zichtbaar opgehangen.
In wijkhuis ’t BrandPunt zijn diverse ruimtes beschikbaar
voor verschillende activiteiten. Deze ruimtes kunnen worden besproken en/of verhuurd. Buiten de besturen van de
Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort (SSCC)
en de Stichting Wijkraad Brandevoort (SWB), heeft niemand recht op een “vaste” ruimte. De beheerder wijst
een ruimte toe, die passend is voor de beoogde activiteit.
In principe hebben organisaties en groeperingen zonder
commercieel oogmerk en afkomstig uit de wijk Brandevoort altijd voorrang. Bij de aanvraag kunt u de voorkeur
voor een bepaalde ruimte opgeven. Hiermee wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden. En omdat het voor iedereen
erg goedkoop is (voor Brandevoorter verengingen, clubs
en groeperingen zelfs gratis) mag enige zelfwerkzaamheid
worden verwacht.We vragen u dan ook tijdig aanwezig te
zijn, zodat u zelf de ruimte kunt inrichten. En het spreekt
voor zich dat u na afloop ook uw ruimte weer even netjes achterlaat. Ook de huurvoorwaarden kunt u op onze
website www.brandpunt.info lezen. Uiteraard zijn ze ook
beschikbaar in het wijkhuis.

commissie buurtpreventie
brandevoort
BUURTPREVENTIE EN HET VOORKOMEN VAN
VERVELENDE VERRASSINGEN

Maar wist u dat u ook naar het politiebureau kunt gaan
om een vakantiekaart op te halen?
Als u minimaal zeven aaneengesloten dagen op vakantie
bent, lever dan minimaal 1 week voor vertrek de ingevulde vakantiekaart in bij het dichtstbijzijnde politiebu-

TOCH OOK NOG EVEN WAT TIPS VOOR ONDERWEG
s 3LUIT ALTIJD UW AUTO OF BOOT GOED AF
s ,AAT GEEN WAARDEVOLLE SPULLEN IN HET VOERTUIG ACHTER
s !LS U EEN hMOBIELv NAVIGATIESYSTEEM BEZIT ZORG ER
dan voor dat u de kringen veroorzaakt door de zuignap, van uw voorruit verwijdert.
s ,AAT HET HANDSCHOENVAKJE OPEN ZODAT IEDEREEN KAN
zien dat er niets in zit.
s $IEVEN ZOEKEN OOK ONDER UW STOEL BERG DAAR DUS
niets op.
s 0ARKEER UW AUTO ZOVEEL MOGELIJK IN HET ZICHT EN OP
een goed verlichte parkeerplaats.
s .EEM ZO MIN MOGELIJK MEE NAAR DRUKKE PLAATSEN
Dit zijn zomaar wat tips, ze zijn lang niet compleet. U
kunt ongetwijfeld dit lijstje nog aanvullen met andere
handige tips, maar gebruik ze ook. Elk jaar proberen we
u een aantal tips voor de vakantie mee te geven, elk jaar
staan er weer andere tips tussen en elk jaar zijn er weer
nieuwe tips.
Veel van bovenstaande tips kunt u ook vinden op de
vakantiekaart: ”onbezorgd op vakantie”, die u op het
politiebureau kunt ophalen. Belangrijk is echter dat u,
voordat u op vakantie gaat. kunt zorgen voor een aantal
preventieve maatregelen die de kans op onaangename
verrassingen verkleinen.
De Commissie Buurtpreventie Brandevoort wenst u een
prettige vakantie toe en hopelijk zonder onaangename
verrassingen bij thuiskomst.
commissie buurtpreventie brandevoort
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Binnenkort gaan de meeste mensen weer genieten van
een welverdiende vakantie. Een tijd waarin we niet aan
ons werk of de andere dagelijkse beslommeringen hoeven te denken. Toch is het goed om van tevoren aan een
aantal punten de aandacht te geven. Bedenk dat inbrekers nooit vakantie hebben. Dus ook uw woning kan met
een bezoekje van deze lieden worden vereerd. Daarom
zoals we ieder jaar doen toch weer een aantal tips.
s 3LUIT ALLE RAMEN EN DEUREN GOED AF
s #ONTROLEER HET HANG EN SLUITWERK LAAT GEEN SLEUTEL
aan de binnenkant van een slot zitten.
s 3LUIT KAST DEUREN IN HUIS NIET AF DIT VOORKOMT EXTRA
schade bij inbraak.
s ,AAT GEEN GELD WAARDEPAPIEREN EN SIERADEN IN HUIS
liggen, neem ze niet mee, maar vraag bij uw bank om
een kluis. Haal kostbaarheden uit het zicht.
s $OE DE GORDIJNEN NIET DICHT LAAT PLANTEN STAAN
s :ORG EVENTUEEL VOOR EEN TIJDSCHAKELAAR
s 6RAAG BUREN OF KENNISSEN OF ZE REGELMATIG LIEFST DA
gelijks) de post en de reclamefolders uit de brieven
bus willen halen en laat ze deze op een plaats neer
leggen die niet vanaf buiten zichtbaar is. Ze kunnen
dan eventueel ook de planten verzorgen en de verlichting aan en uit doen.
s ,AAT GEEN GEREEDSCHAP EN MIDDELEN DIE ALS KLIMGE
reedschap kunnen dienen in het zicht en voor het
oprapen liggen.
s 6OORZIE WAARDEVOLLE EIGENDOMMEN VAN EEN UNIEK
merkteken (bijvoorbeeld uw postcode met huisnummer). Registreer dit, bijvoorbeeld met foto’s.
s :ET FIETSEN BROMMERS SCOOTERS EN MOTOREN ALTIJD OP
slot (ook als ze binnen staan) en beter is nog om ook
de banden leeg te laten (berg de fietspomp dan wel
goed op).
s :ORG ERVOOR DAT FAMILIE EN KENNISSEN WETEN WAAR EN
wanneer u met vakantie bent.
s 3CHAKEL DE ELEKTRISCHE APPARATEN UIT EN SLUIT DE GAS
en waterkraan af.
s :ORG ER TEVENS VOOR DAT ZE IN GEVAL VAN NOOD IN UW
woning kunnen.
s 'EEF TREIN EN VLIEGNUMMERS DOOR EVENALS HET MERK
type, kleur en kenteken van uw auto.
s ,AAT EEN KOPIE VAN UW PASPOORT RIJBEWIJS ID KAART EN
dergelijke achter bij familie.
s :ORG ERVOOR DAT U BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ
voorbeeld voor het blokkeren van uw betaalpassen,
of het nummer van de Nederlandse ambassade van
het land waar u uw vakantie doorbrengt (in geval van
verlies of diefstal van uw reispapieren) bij u heeft.

reau. De politie zal dan uw woning meenemen in het
gebruikelijke surveillancepatroon en ook een berichtje
achterlaten dat uw woning is gecontroleerd. Belangrijker
is echter, dat in geval van brand, inbraak of andere calamiteiten de persoon aan wie u uw woning heeft toevertrouwd (sleutelhouder) benaderd wordt.
Op deze kaart vult u uiteraard uw naam, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres
en de periode dat u afwezig bent in.
Op de andere zijde vult u de gegevens in van de sleutelhouder (maximaal 2) en eventuele bijzonderheden.
De ingevulde kaart kunt u dus inleveren op het dichtstbijzijnde politiebureau.
De politie voert deze gegevens in.

feest in helmond-brandevoort
8 JUNI A.S.
4E BRANDEVOORTER
FIERLJEP-KAMPIOENSCHAPPEN
Voor de nieuwkomers: 1fier-ljep-pen(het;-t) is een volksfestijn met een wedstrijd “met een stok over een slootje
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 de fierljepkampioenschappen
o wie is kampioen verkleden…leukst, mooist, gekst…
o springkussen
o waterglijbaan
o draaimolen
o tekenwedstrijd:de tekeningen worden 2 weken van tevoren uitgedeeld op de scholen of kunnen gedownload worden op www.actiefbrandevoort.nl en moeten
ingeleverd worden op de dag zelf

SCHRIJF DEZE DATUM ALVAST IN JE AGENDA
Vorm een fierljep-TEAM met 4 personen en verzin een
leuke teamnaam. Kijk hiervoor op www.actiefbrandevoort.nl. Schrijf je op tijd in, want vol is vol, er kunnen
maar 15 teams mee doen…
Tot ziens!
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

mei 2008 19

Nog 1 jaar te gaan dan vieren we ons lustrum. Dit lustrum
wordt nog groter aangepakt dan wat we nu al doen…
We hopen dat de weergoden ons ook dit jaar goed gezind zijn! Zo kan iedereen nóg beter genieten van al het
leuks dat wij in petto hebben:

o Braderie. Voor het eerst dit jaar een braderie. Wilt u
uw bedrijf promoten, wilt u iets verkopen, dan is dit
een leuke kans. Het bezoekersaantal lag de afgelopen
jaren hóóg. Met het mooie aanbod aan activiteiten,
verwachten wij een nog hogere opkomst! Dan wordt
het toch wel interessant als ondernemer om er in
Brandevoort bij te zijn! U kunt hiervoor contact opnemen met Miranda tel 0492 - 538454 of check onze
website www.actiefbrandevoort.nl
o Eten en drinken is er weer in overvloed

scouting
HET TRAPPERSKAMP
bagage, echt een super prestatie! Het was een weekend
met veel lol en waar veel nieuwe vriendschappen zijn
ontstaan: een weekend waar we allemaal met plezier op
terug kijken.
Vind jij dit allemaal erg leuk klinken en zou je graag een
keertje komen kijken bij de scouts van scouting Brandevoort, mail dan naar: scouts@scoutingbrandevoort.nl
of kijk op de website: www.scoutingbrandevoort.nl
Natuurlijk geldt dit voor scouts maar ook voor mensen
die leider(ster) zouden willen worden.
We zullen ook op de Brandevoorterdag staan. Kom gezellig even langs en doe mee met de leuke activiteiten!
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De scouts van scouting Brandevoort zijn jongens en
meisjes tussen de 10 en 15 jaar die elke vrijdagavond, onder leiding van een team van 5 volwassenen programma
draaien op en rond de scoutingboerderij in Brandevoort.
Het programma varieert van tochttechnieken, kampvuur
maken, koken, pionieren met hout en touw, kamperen tot
vlotvaren en wateractiviteiten als het weer het toelaat.
Eind april jl. stond het trapperskamp op het programma
van een aantal scouts. Het trapperskamp is een weekend
waarin een vijftigtal scouts van heel Helmond in kleine
groepjes een driedaagse tocht lopen met bagage en onderweg op verschillende locaties kamperen. Tijdens de
tocht wordt er een beroep gedaan op de scoutingtechnieken, zoals kaart en kompas lezen, oriënteren, (primitief)
kamperen en koken. De leiding neemt tijdens dit weekend de taak van begeleiding op zich en zet zich vooral in
op gevaarlijke oversteekplaatsen tijdens de tocht en op
de (eet- en drink-) posten. Aan het eind van de dag komen alle kinderen en leiding samen op het kampterrein
waar ze die nacht verblijven. Bij het kampvuur wisselen
ze enthousiast verhalen van die dag uit.
Nadat we een paar jaar helaas verstek hebben moeten
laten gaan, zijn we er dit jaar super enthousiast ingevlogen. Met drie kinderen en twee leidsters hebben we dit
weekend mogen ervaren. Hoewel het voor de jongsten
niet verplicht is om met bagage te lopen hebben zij de
tocht helemaal uitgelopen met een groot deel van hun

psychologiepraktijk onderdeel van
gezondheidscentrum brandevoort
“DE MOGELIJKHEID OM SAMEN TE WERKEN KAN
NU NÓG VERDER WORDEN UITGEBOUWD”

EEN PSYCHOLOOG KAN HELPEN
Als praten met partner, vrienden of familie onvoldoende blijkt te zijn, is het verstandig de aanmelding bij de
psycholoog niet te lang uit te stellen. Een psycholoog
helpt bij het oplossen van velerlei problemen voor een
grote groep mensen. Veel voorkomende klachten zijn:
angstklachten, hyperventilatie, piekeren, burn-out, depressiviteit, somberheid, een negatief zelfbeeld en aanpassingsproblemen, maar ook partnerrelatieproblemen
en werkgerelateerde problematiek. “Mensen lopen wel
eens vast in het dagelijks leven. Dat gebeurt vaak bij een
opeenstapeling van problemen. Een psycholoog kan dan
uitkomst bieden.”
WERKWIJZE PSYCHOLOOG
In eerste instantie vindt er een intakegesprek plaats,
waarbij de problematiek nader wordt onderzocht, soms
met behulp van tests en vragenlijsten. Ook wordt nagegaan wat de cliënt met de therapie wil bereiken. “Wan-

MULTIDISCIPLINAIR WERKEN
De psychologiepraktijk werkt al geruime tijd multidisciplinair: “We hebben eenmaal in de zes weken een
psychosociaal overleg met de huisartsen, de orthopedagoog, een vertegenwoordiger van maatschappelijk werk
en een consulent van GGZ Helmond. Binnenkort zijn
we gevestigd in het Gezondheidscentrum Brandevoort,
daar zal deze vorm van regulier multidisciplinair overleg
zeker worden voortgezet. De mogelijkheden om samen
te werken worden uitgebreid door de gezamenlijke huisvesting in één gebouw. Evenals een mogelijke samenwerking met andere disciplines in de toekomst. En dat
is een van de grote voordelen van dit multidisciplinaire
Gezondheidscentrum.” n
* Gezondheidszorgpsycholoog: heeft na de studie psychologie
een vervolgopleiding gedaan om zich in te kunnen schrijven
in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en valt daarmee onder het tuchtrecht. Eerstelijns psycholoog: heeft bij het NIP ( Nederlands Instituut van Psychologen), ná de GZ-registratie, deze kwalificatie behaald.
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Het taboe dat op psychische hulp rustte, is in de laatste decennia aanzienlijk afgenomen. “Mensen zoeken
tegenwoordig sneller hulp bij psychische klachten. Een
psycholoog kan helpen, daar waar praten met familie of
vrienden onvoldoende uitkomst biedt”, zo vinden Karli
Itz-Seckl, Merel Pappers en Simone Toncman. Zij bundelden hun krachten in Psychologiepraktijk Brandevoort.
Binnenkort openen ze hun deuren in het multidisciplinaire Gezondheidscentrum.
“Onze praktijk wordt als laagdrempelig ervaren”, vertelt
Karli. “Mensen melden zich aan via een verwijzing van de
huisarts of bedrijfsarts. In Brandevoort is de populatie
zeer gevarieerd. In een wijk in aanbouw wonen relatief
veel gezinnen, maar ook jonge stellen en ouderen weten
de weg naar Brandevoort te vinden. Psychologiepraktijk
Brandevoort biedt hulpverlening aan (jong-)volwassen
vanaf 18 jaar tot en met 65-jarigen.
Naast individuele therapie behoort ook partnerrelatietherapie tot de mogelijkheden.”

neer de diagnose is gesteld, wordt deze en het daaruit
voortvloeiende behandelplan met de cliënt besproken.
Bij overeenstemming starten we met een korte, klachtgerichte therapie. Aan het eind van de behandeling volgt
de evaluatie en afsluiting. En als dat nog niet haalbaar is,
kijken we naar de mogelijkheid van een vervolgbehandeling of verwijzing. Problemen kunnen namelijk van zo’n
aard zijn dat andere therapieën beter aansluiten.”
Sinds de veranderingen bij de ziektekostenverzekeraars
vanaf januari 2008, kan iedere verzekerde acht behandelingen van een gezondheidszorg en/of eerstelijns
psycholoog* vergoed krijgen, op een eigen bijdrage van
` 10,- na.

xberichtentelexberichtentelexbe

de politie tot uw dienst
SPEERPUNTEN VOOR VEILIGER VERKEER
In Brabant Zuid-Oost en dus ook in Helmond raken ieder jaar mensen gewond of
overlijden als gevolg van een verkeersongeval. Daarom controleert de politie
extra intensief op vijf speerpunten:
het dragen van de autogordel, door rood
licht rijden, alcohol in het verkeer,
snelheidsovertredingen en het dragen van
een helm.

t
h

GORDEL
Als iedereen de autogordel zou dragen
zou dit een aanzienlijk aantal gewonden
en doden schelen. Daarom controleert de
politie intensief op het dragen van de
autogordel. Het dragen van een gordel is
verplicht voor alle bestuurders én passagiers van motorvoertuigen, op de voorén achterstoelen, voor kinderen én volwassenen. De boete voor het niet dragen
van de gordel bedraagt 75 euro.
ROOD LICHT
‘Doorrijders’ lopen het risico om geconfronteerd te worden met bestuurders
of voetgangers die nietsvermoedend bij
groen licht oversteken. Gaat het mis,
dan levert het niet alleen de bekende

SNELHEID
Als u zich niet aan de maximumsnelheid
houdt, begaat u een snelheidsovertreding.
De hoogte van de boete is onder andere
afhankelijk van de overschrijding van de
maximumsnelheid en van het vervoermiddel. De politie controleert vooral op
plaatsen waar onveilige verkeerssituaties ontstaan.
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beelden op van totaal verwrongen autowrakken, maar vaak ook (zwaar)gewonde
verkeersdeelnemers. En worden fietsers
of voetgangers aangereden, dan is het
leed helemaal niet te overzien. Door rood
licht rijden kost 130 euro.
Alcohol in het verkeer
Alcoholgebruik in het verkeer leidt tot
ongelukken. Daarom controleert de politie bestuurders regelmatig op alcoholgebruik, via een blaastest of bloedproef.

HELM
Bestuurders en passagiers van bromfietsen en motoren moeten een helm dragen.
Op een snorfiets of brommobiel met gesloten carrosserie hoef je geen helm te
dragen. Op een brommer geldt de draagplicht wél.

richtentelexberichtentelexberich
BACK TO THE FIFTIES AND THE SIXTIES
Op zaterdag 19 april werd in wijkhuis ‘t BrandPunt een rock-’n-roll dansavond georganiseerd. Twee bands met de
originele oude bezetting dus met slag- bas-, sologitaar en drums. De ene band komt uit Eindhoven en is genaamd The
Shadows Tribute Band. Dit is de beste band van Nederland die de songs van de Shadows en Cliff Richard precies zo
spelen als zij het origineel deden. De tweede Band is The Surphonics uit de Zaanstreek. Deze band speelt muziek uit
de late jaren vijftig en begin jaren zestig. De show dansgroep rock-’n-roll van Hellendoorn traden diverse keren op
en dat bracht goed de beentjes van de vloer. Zij kregen de mensen aan het rock-’n-rolling en gaven demonstraties
in diverse disciplines.
De bands traden om beurten op zodat er altijd live muziek was en de bezoekers gewoon door konden dansen. De
sfeer zat er goed in en er werd goed gedanst door de aanwezige mensen. De bands hadden de smaak van de mensen goed te pakken en degenen die deze keer niet geweest zijn, kunnen wel degelijk spijt hebben dat ze deze avond
gemist hebben.
Het was een prachtige BACK TO THE FIFTIES AND THE SIXTIES.
Tot de volgende keer

De meeste aansluitingen van de huizen tot in de meterkast zijn nu gedaan. Op 9 mei werden alle aansluitploegen in de hele regio ingezet om zo snel als mogelijk alle
abonnees aan te sluiten. Er rest nog een aantal aansluitingen van zogenaamde spijtoptanten.
Bij Rini en Narda van Zandvoort, die als eersten op het
glasvezelnet in Brandevoort waren aangesloten, functioneren de diensten naar tevredenheid. Het TV beeld
is goed en het internet werkt razendsnel. De heer van
Zandvoort demonstreert met genoegen zijn vaardigheid
en de snelheid van zijn internetverbinding. Hij gebruikt
geen router en vertrouwt op de firewall-functie van de
software van zijn PC. (Dit vertrouwen is ons inziens net
iets te gemakkelijk; het is belangrijk om in de router de
firewallfunctie aan te zetten. Daarnaast is een goede beveiliging ook nog gediend met het installeren van een
betrouwbaar virusprogramma. Het is goed mogelijk dat
via mail virussen op de computer binnenkomen. Een virusprogramma is dan nodig om die op te vangen, de redactie).
Het ziet er naar uit dat half juni het complete glasvezelnet in Brandevoort opgeleverd zal zijn. n
albert
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GLASVEZEL AANLEG IN LAATSTE FASE

fotoclub

brandevoort krijgt nieuw bestuur
Op 21 mei kiest Fotoclub Brandevoort een nieuw bestuur. Dat betekent, dat er veel voorbereidend werk is
verzet, om een en ander geolied te laten verlopen.

Rob Schats en Henk Roosenboom gaven nog een avond
waarin de voordelen en nadelen van het fotograferen in
RAW werden toegelicht. Steeds meer digitale camera’s
bieden die mogelijkheid. Hierdoor kun je de resultaten
van de uiteindelijke foto sterk beïnvloeden. Het vergt wel
enige vaardigheid achter je PC, maar de resultaten kunnen verrassend zijn. n
albert ticheler
565621
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org
de nieuwe bestuursleden eenstemmig gekozen door de leden zijn:
Tiny de Krom ( voorzitter)
Wilco Pijnenburg ( secretaris)
Edwin Oude Wesselink ( penningmeester)
Franka van Vlerken ( algemeen lid)
Albert Ticheler ( algemeen lid)
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Intussen gaan de activiteiten in de werkgroepen gewoon
door. De portretgroep heeft haar z.g. fotoshoots. De architectuurgroep gaat op fotoshoot richting Maastricht.
Een deel van deze werkgroep heeft onlangs ook Thorn
op de korrel genomen.
De startersportret groep onder leiding van Willie van
Knippenberg heeft haar binnenopnamen er bijna opzitten. Alle typen lichtbronnen werden gebruikt. Het blijkt
dat je met heel weinig en daardoor goedkope hulpmiddelen uitstekende en eenvoudige binnenhuisportretten
kunt maken. Deze avond is Corinna van Asten de visagiste, maar zij blijkt verder op de avond ook een heel
goed en pittig model te zijn.
Willie geeft daarbij allerlei nuttige tips, die het leven voor
de fotograaf, maar ook voor het model aangenamer maken.Verder was er een heel interessante avond die gegeven werd door Mike Roelofs. Hij is een bevlogen jonge
pas afgestudeerde vakfotograaf, die een bijzonder beeldverslag maakte van zijn langdurig verblijf bij de Navajo
Indianen in Canada. Hij heeft weken besteed om het
vertrouwen van deze gesloten gemeenschap te winnen,
wat resulteerde in een geweldig staaltje van mensfotografie. Het was een avond om lang aan terug te denken.

2de duo praktijk
gezondheidscentrum brandevoort
mond-Eindhoven. Door toevallige contacten met collega’s, die al werkzaam waren in Brandevoort, kan Marlies
ook beginnen in de huisartsenpraktijk in Brandevoort. En
dan is het in januari 2008 zover, een samenwerking in het
Medisch Centrum Brandevoort, waar binnenkort met de
opening van het nieuwe gezondheidscentrum samen met
collega Rinske Keuning een duo praktijk voortgezet zal
worden.
Haar gezin vindt het prettig wonen in Brandevoort. Het
is vooral een erg kindvriendelijke wijk en het is veilig op
straat. Makkelijk dat er ook steeds meer winkels komen
en architectonisch is het een prachtige wijk. Maar Marlies
zou nog wel meer groen willen zien vooral in de Veste.
Ze hoopt dat ze met het Medisch Centrum Brandevoort
in de nieuwe vestiging in De Veste een goed bereikbare,
laagdrempelige praktijk zullen zijn waar patiënten zich
veilig kunnen voelen in de handen van de artsen, waarbij
de kwaliteit op een hoog peil staat. Daardoor hoopt ze
ook dat de praktijk mee kan gaan met de laatste ontwikkelingen op medisch gebied; in nauwe samenwerking
met andere disciplines en uiteraard, daar waar nodig, ook
met disciplines uit de medische sector buiten het gezondheidscentrum.
Buiten haar werkzaamheden als huisarts zal haar specifieke taak bestaan uit kontakten leggen en begeleiden
van de kind- en jeugdzorg. Tevens als welkome keerzijde
van de medaille zal ze, gezien de verwachte instroom van
meer oudere bewoners ook deze mensen als patiënten
hopen te begeleiden.
Wij wensen haar en haar gezin alle goeds en geluk voor
de toekomst en wij hopen haar nog lang als een fijne
huisarts te mogen hebben.
vervolg op pagina 33
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Marlies Smeulders, jongste uit een gezin van 4 kinderen, ziet het levenslicht in 1971 in het ziekenhuis in Geldrop. Haar jeugd speelt zich af in een zeer warm gezin
met 2 broers en 1 zus in Nuenen.
Na de basisschool gaat ze in Eindhoven naar het Lorentzlyceum waar ze met veel plezier het gymnasium
doorloopt. In 1990 sluit ze deze middelbare schoolperiode af en kiest, mede ingegeven doordat haar ouders
op jonge leeftijd kwamen te overlijden, voor de studie
geneeskunde. Niet zozeer ziekte stond centraal in het
gezin dan wel positivisme, doorzettings- en relativeringsvermogen: en als sociaal dier voelde de keuze voor
arts dan ook als een juiste. Jammer genoeg wordt ze in
eerste instantie uitgeloot voor de artsenopleiding, maar
begint ze vol goede moed aan de studie gezondheidswetenschappen in Maastricht. Na enige maanden wordt ze
toch ingeloot en nageplaatst voor de studie geneeskunde
in Rotterdam. Blij met deze kans, maar met pijn in het
hart verlaat ze dan haar favoriete stad om het Rotterdamse leven in te duiken.
Maar op dit gebied was het geluk met haar en kan ze
op een later tijdstip alsnog haar studie vervolgen in
Maastricht. Vervolgens heeft ze (dat ging nog in die jaren) de maximale tijd genomen :ofwel 8 jaar om volledig
en breed georiënteerd te zijn en wat beter beslagen ten
ijs te komen als aanstaand dokter. Daarin regelt ze een
aantal buitenlandse werkstages, zoals een ½ jaar Zuid
Italië (gynaecologie/obstetrie) en stervensbegeleiding in
Canada, de bakermat van de palliatieve zorg. Veel vakgebieden hebben haar interesse, maar de tropengeneeskunde lijkt het dan nog te gaan winnen van de huisartsgeneeskunde. Hiervoor reist ze in 1995 af naar Afrikaans
gebied (grensgebied tussen Kenia en Oeganda) om daar
de echte tropengeneeskunde te beleven. Een ervaring
om nooit meer te vergeten, maar toch ook lichtelijk gedesillusioneerd vanwege de grote culturele verschillen
in normen en waarden keert ze terug. Met een partner
wachtend in Nederland en een hele goede werkervaring
die dan volgt als basisarts op de militaire basis Seedorf
is de keuze voor de huisartsenopleiding geen slechte 2e
keuze !
In 1998 start ze dan de officiële huisartsenopleiding
(3 jaren) die ze ook afrondt in Maastricht. In deze periode
worden de eerste 2 kinderen geboren, dochter Diede in
2001 en zoon Thijs in 2002 en trouwt zij met haar man.
De 3 jaren die dan volgen werkt ze als huisarts in een solopraktijk in Landgraaf (Limburg) terwijl haar man nog in
Heerlen werkt. Als hij in 2006 in het Elkerliek ziekenhuis
in Helmond een uitdagende baan vindt leidt het levenspad van Marlies per toeval (?) weer terug naar de basis:
ZO-Brabant ! En dat was helemaal niet erg! Intussen is
dan ook de jongste zoon Bram geboren in 2006 en na
de verhuizing naar Brandevoort gaat ze als waarnemend
huisarts aan de slag in diverse praktijken in de regio Hel-
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In de kleine serie over het team van Medisch Centrum
Brandevoort stellen wij u deze aflevering voor aan huisarts: Rinske Keuning. Zij is geboren op 9 januari 1971
in Eindhoven in een gezin bestaande uit vader, moeder
en drie kinderen. Ze is de oudste en heeft nog 2 jongere
broers, één van 1,5 jaar jonger en één van 7 jaar jonger.
Rinske ging naar de vrije school in Eindhoven en daarna
naar het dag/avond college richting VWO (tegenwoordig ROC) waarvan zij in 1991 het diploma behaalde. In
eerste instantie wilde ze dierenarts worden. In ieder
geval een verzorgend beroep en dan iets in de sociale
of medische sector. Toen ze een jaar of 17 was besloot
ze toch medicijnen te gaan studeren. Ze werd ingeloot
voor de studie geneeskunde met een voorkeur voor de
Universiteit Maastricht. Toen het echter bijna zover was
ging ze toch twijfelen omdat haar een studierichting die
iets creatiever was, toch leuker leek. Daarom besloot ze
naar het conservatorium te gaan, eveneens in Maastricht.
Ze stuurde daarom de loting terug. Na 2 jaar begon de
geneeskunde toch weer aan haar te trekken en ze lootte
weer in voor medicijnen (1993). Toen dat lukte begon ze
alsnog aan deze studie. Maar tegelijkertijd ging ze ook
door met het conservatorium en studeerde af met als
instrument de dwarsfluit. Naarmate ook haar medicijnenstudie vorderde kwam ze ook hier voor de keuze
te staan welke richting medicijnen ze wilde doen. En dat
betekende in haar geval de keuze tussen kindergeneeskunde of huisarts. Maar in stages kwam ze erachter dat
ze zich toch lekkerder voelde buiten het ziekenhuis. Bovendien leek werken met patiënten uit alle leeftijdscategorieën haar toch aantrekkelijker. Dus was de keuze niet
meer zo moeilijk en het werd dus huisarts.
In de huisartsen studie gaat de student in zijn/haar stages
alle specialisaties af. Tropenarts leek haar ook wel heel
interessant en zo kwam Rinske, door een extra stage,
terecht in Tanzania als arts voor infectieziektes. Na een
hele leerzame periode besloot ze toch liever in Nederland verder te gaan als huisarts. Ze rondde haar studie
als basisarts af in 1999. Het eerste jaar kwam ze terecht
op de eerste hulp, afdeling interne chirurgie, in het ziekenhuis in Kerkrade. Daarna ging ze een opleidingsjaar
werken als huisarts in Geleen en het jaar daarop in Eindhoven. Haar huisartsenbul behaalde ze in 2003.

Omdat ze inmiddels was getrouwd en haar partner
zich vestigde als huisarts in Mierlo aanvaardde Rinske
een baan als huisarts in Mierlo-Hout. Hierdoor leerde
ze toen ook haar toekomstige collega’s Jan Veldhuizen
en Victor Kaiser kennen. Daarna heeft ze ook een poos
gewerkt als waarnemer, onder andere in de praktijk in
Brandevoort.
Ondertussen werden er in het jonge gezin 3 kindjes geboren. Janneke is nu 5, Kasper 4 en Marieke is 2 jaar oud.
De twee oudste kinderen werden geboren in Eindhoven
en de jongste in Nuenen waar het gezin nu woont. Doordat ze hier al had waargenomen was de stap naar een
baan als huisarts in Brandevoort (januari 2008) dan ook
eigenlijk niet meer dan een formaliteit.
In het Palladium, waar het Medisch Centrum Brandevoort zich binnenkort gaat vestigen, gaat Rinske een huisartsenduo vormen met haar vrouwelijke collega Marlies
Smeulders. Het prettigste aan het vak van huisarts vindt
ze dat ze door de jaren heen de patiënten goed leert
kennen en daardoor ook de betreffende gezinnen. Bovendien vindt ze haar vak heel afwisselend. Ze hoopt dan
ook dat er in de nabije toekomst een hele goede samenwerking zal ontstaan met alle disciplines waardoor de
kwaliteit van de zorg heel goed zal kunnen zijn en blijven.
Een zorg waar de patiënten op kunnen bouwen. Ze heeft
dan ook heel veel zin om te verhuizen naar het Palladium
omdat er veel meer ruimte is dan in de huidige praktijk
en ook daardoor meer mogelijkheden zijn om goed te
functioneren. Alle disciplines zitten bij elkaar wat zowel
voor het hele medische team als voor de patiënten veel
voordelen biedt.
Naast haar mooie professie heeft Rinske natuurlijk haar
handen vol aan haar gezin maar ondanks dat maakt ze
toch nog tijd vrij voor haar hobby’s zoals: het maken van
muziek (Dwarsfluit) in het Helikon symfonie orkest (naast
vakmatige gesprekken dus ook voldoende gesprekstof
met Victor Kaiser die ook zijn hobby vindt in de muziek).
Dit orkest is een amateur orkest waarvan echter veel
blazers professioneel bezig zijn. Verder volleybalt ze in
Eindhoven en loopt ze hard in de bossen in de omgeving
van Nuenen . Eventueel kan ze dit ook eens samen doen
met Jan Veldhuizen die ook steeds tijd vrij probeert te
maken om zijn rondjes te kunnen blijven lopen.
Wij bedanken Rinske voor dit leuke interview en wensen
haar en haar familie alle goeds voor de toekomst en wij
hopen ook haar lang in ons midden te mogen hebben als
een van de huisartsen van Gezondheidscentrum Brandevoort.
MD
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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 zoveelste Vinex project, is
in 2002 de Brandevoorterdag ontstaan. Het bleek
een daverend succes.
De Brandevoorterdag wordt daarom elke twee
jaar gehouden. Sinds de eerste editie is het evenement flink gegroeid, zowel in omvang van het
terrein als in het aantal 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 duizend mensen. De Brandevoorterdag
slaagt in haar opzet: aan bewoners en de regio
laten zien dat het een bijzondere wijk is.
Na drie succesvolle Brandevoorterdagen kan een
vervolg niet uitblijven. Zondag 22 juni 2008 is het
daarom weer feest in Brandevoort tijdens de
Brandevoorterdag 2008.
LOKATIE

Er wordt voortdurend gebouwd in de Veste. Daardoor
LOKATIE

verandert de indeling van het Brandevoorterdag terrein
ook mee. Het winkelcentrum in het hart van de Veste
krijgt snel vorm waa rbij 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 Brandevoorterdag wordt gevormd
door dit wandelgebied, het grasveld achter en de par-

keerplaats voor het tijdelijke winkelcentrum en het gehele wijkhuis ’t BrandPunt, inclusief de grote theaterzaal.
PROGRAMMA

PROGRAMMA
Ook dit jaar begint de Brandevoorterdag 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 enkele grote en meer spectaculaire onderdelen. De kermis
loopt door tot en met zondag, de echte festival dag.
WAT IS ER ZONDAGS 22 JUNI TE BELEVEN?

WAT
IS start
ERom
TE
BELEVEN
Het programma
11.00
uur en eindigt om 17.00

uur. Een greep uit het aanbod: helicoptervluchten voor
de blik-van-boven, rondvliegende vogels bij de roofvogelshow, straattheater en dweilbands, een uitgebreide braderie met een zeer uiteenlopend aanbod aan producten
en activiteiten, een groots opgezette jeugdhoek met o.a.
10 meter hoge klimwand, skelterbaan, knutselhoek, glijbaan 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.
SPECTAKEL

SPECTAKEL
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 presenteert de politie zich met hun bereden
brigade, politiehonden, Mobiele Eenheid, motors, bikes,
enz. De brandweer is aanwezig met enkele wagens en

voor
ter
2008

voor terdagen 2008
demonstraties zoals ‘vlam-in-de-pan’ en het blussen en
openknippen van auto’s. Waarmee het leger zich zal presenteren is nog even niet exact bekend.

- 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.

PRESENTATIE VAN VERENIGINGEN EN COMMISSIES

PRESENTATIE
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 ZuidAmerikaanse 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.

GEZELLIGHEID EN DANS

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 vluchten 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” (ma-vr 14.30 - 23.00 uur en za 10.00

ren met voldoende vrijwilligers. We zijn daarom op zoek
naar enthousiaste hulp. Waar moet je aan denken: opbouw- en afbreekwerk, bemanning van verkoopkramen
van bijvoorbeeld appelflappen, (technische) hand- en
spandiensten, begeleiding op het jeugdterrein zoals bij de
klimwand, terreinindelingen met dranghekken, bewegwijzering, enz.. Deze taken starten zondagochtend en
lopen door tot zondagavond. Wil je meehelpen de Brandevoorterdag 2008 een succes te laten worden en heb
je een paar uurtjes 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 terrecht op www.
brandevoorterdag.info of neem contact op met de commissie via info@brandevoorterdag.nl
patrick dooms
commissie brandevoorterdag 2008
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HELICOPTERVLUCHTEN

HELOCOPTERVLUCHTEN
Was u in 2006 te laat, te bang of gewoon zeer enthou-

VRIJWILLIGERS

VRIJWILLIGERS
Een feest als de Brandevoorterdag is alleen te realise-

Brandevoorterdag 2008
braderie@brandevoorterdag.nl

Op zondag 22 juni 2008 organiseert de Commissie Brandevoorterdag de succesvolle Brandevoorterdag.
Tijdens deze dag zullen er in en rondom wijkhuis ’t BrandPunt tal van activiteiten plaatsvinden.Voor de
jeugd zal er een jeugdplein zijn met een groot podium en muziekinstallatie. Indien jullie willen deelnemen aan deze dag dan kunnen jullie contact opnemen met: Roelof Jan Bouwknegt

83 8002 iem

pr@brandevoortinactie.nl 06 - 21800799

Meer info kunnen jullie vinden op: http://www.brandevoorterdag.info/

rubriek “onderdak in brandevoort”
s

IMF EN WONINGMARKT
In dit eerste stukje aandacht voor de publiciteit rondom
de recente uitspraak van het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) dat bijna nergens ter wereld de huizen zo
zijn overgewaardeerd als in Nederland. Weliswaar gaat
dit eenieder aan, maar ook u als huizenbezitter in Brandevoort. De NVM is het hier absoluut niet mee eens en
vindt het ‘kwalijk’ dat het IMF dit soort ondoordachte
mededelingen doet. Met de Nederlandse huizenmarkt is
weinig mis en deze kan niet zomaar vergeleken worden
met die van andere landen. Er zijn namelijk nogal wat
unieke kenmerken.
s .EDERLAND KENT DE RENTEAFTREK WAARDOOR DE HUIZEN
koper goedkoop uit is met rentebetalingen over de
gebruikelijke hypotheeklening.
s $E RENTE IS NU BOVENDIEN ZEER LAAG EN SCHERPE STIJGIN
gen zijn binnenkort niet te verwachten.
s /OK GAAT HET )-& VOORBIJ AAN HET TERGEND TRAGE TEM
po van de nieuwbouw. Dat blijft ver achter bij de bevolkingsgroei. Het geringe aantal nieuwbouwhuizen
heeft weinig invloed op de grote schaarste aan huizen.

s

s
s

"OVENDIEN ZIJN .EDERLANDERS GEEN !MERIKANEN DIE
impulsief huizen kunnen kopen, met grote renterisico’s in hun hypotheken. Nederlanders zetten hun
rente doorgaans voor lange tijd vast, wat zorgt voor
stabiliteit in het huishoudbudget. Ontzettend veel
huizenbezitters hebben door de lage rentestand van
de laatste 5 jaar, inmiddels zekerheid gekozen door
te kiezen voor oversluiting van de hypotheek voor
lange termijn tegen uiterst gunstige rentetarieven.
Deze rentes zijn bijna altijd bij verhuizing mee te nemen.
/OK KENT .EDERLAND VEEL MEER SCHAARSTE IN BOUW
gronden t.o.v. het onmetelijke Amerika. Daarnaast
zijn de bouwkosten explosief gestegen.
Bestaand woningbezit zal hierdoor zijn waardevastheid behouden.
/OK IS DE .EDERLANDER ZEER HONKVAST EEN TERUGHOU
dendheid die wordt gevoed door de hoge overdrachtsbelasting bij de aankoop van een huis.
$AARNAAST ZIJN DE LONEN WEER AAN HET STIJGEN EN KRIJ
gen nieuwkomers op de arbeidsmarkt, een belangrijke groep huizenkopers, steeds beter betaald.

De NVM ziet in de huidige markt, waarbij huizen iets
langer te koop staan, zelfs een goede kans voor kopers
om in te stappen. De prijs van een huis zal aan het eind
van dit jaar 2 procent zijn gestegen, verwacht de NVM
nog steeds. Al met al is er dus geen enkele reden om
je zorgen te maken over de huidige huizenmarkt en ik
adviseer u dan ook dit niet te doen! n
bas teeuwen
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De komende uitgaven zal de courant aandacht besteden
aan zaken die te maken hebben met wonen, bouwen en
bemiddeling daarin. Een deskundige op dit terrein biedt
aan om speciaal voor de mensen in Brandevoort een
aantal inzichten en ontwikkelingen te beschrijven. Wij
vermoeden dat deze aanbieding voor een groot aantal
bewoners interessant en goed leesbaar is.
Geef aan wat u van deze bijdragen vindt en wij publiceren graag uw mening bij een van de volgende uitgaven
over wonen en bemiddelen.

scouting op de brandevoorterdag
voor ieder wat te beleven

Tijdens de Brandevoorterdag vindt je de Scouting bij de
vlag die hoog wappert op het jeugdplein. Scouting Brandevoort is er voor alle leeftijden.
Bevers 5 - 7 jaar
Esta’s
7 - 10 jaar
Scouts 10 - 14 jaar
Explorers
14 - 17 jaar
Maar je kunt ook meedoen als leiding of in andere, ondersteunende activiteiten. Daarmee laat je kids de leukste avonturen beleven.

Ook op de Brandevoorterdag is er voor ieder wat te
doen. Om te beginnen is er de hindernisbaan. Voor alle
leeftijden is er een rugzak(je) op maat waarmee je zo
snel mogelijk van de ene kant naar de andere kant moet
zien te komen. Voor wie het waagt is er een trofee. En
voor de dagwinnaars zijn er prijzen.

Een speciale hoek is ingericht voor kids in de beverleeftijd. In dit Indianenland kunnen ze zèlf een hoofdtooi
maken, zich laten schminken en de wigwam beschilderen.
En ook zij kunnen over de hindernisbaan, met of zonder
hulp van papa of mama.
Er zijn ook andere demonstraties door leden van de
Scouting en we kunnen je meer vertellen over onze
avonturen. Wil je even uitpuffen van alle drukte, even
op je gemak zitten? Ook dat kan aan onze zelfgemaakte
banken en tafels! En je kunt dan wat lekkers halen om
te drinken en te eten... de door onszelf klaargemaakte
traditionele “Scouting Brandevoort Puddingbroodjes”.
kom je ook? tot ziens bij de scoutingvlag op de
brandevoorterdag!
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peuters brandevoort vragen lieve juffen
In Brandevoort werkt een team van vrijwilligers bij twee
peuterspeelzalen. De eerste peuterspeelzaal in Brandevoort is Ot en Sien. In 2007 is een tweede peuterspeelzaal gestart in de Veste. Ook voor Ot en Sien komt er
plaats vrij voor enkele nieuwe juffen.
Wij bieden een prettig team waarin u samenwerkt om
de peuters van Brandevoort een fijne tijd te bezorgen. U
krijgt een kleine vrijwilligersvergoeding voor uw werk.
De grootste vergoeding komt echter van de peuters zelf:
hun dankbaarheid. U bent voor hen immers hun eerste
echte juf! We hebben na de zomervakantie weer nieuwe
juffen nodig, dus reageer snel!
Meer informatie kunt u krijgen op telefoonnummer
06 - 17855294, 06 - 14309840 (peuteradministratie) of
via e-mail naar pszotensien@hotmail.com.
LET OP: GEWIJZIGDE INSCHRIJFAVOND PEUTERSPEELZALEN BRANDEVOORT

De eerste mogelijkheid om uw peuter in te schrijven is dit
jaar op maandag 2 juni. Doordat de zomervakantie dit jaar
vroeg valt, komt ook de inschrijfavond van juli te vervallen.
Noteert u vast 1 september als inschrijfavond in uw
agenda, want dan staan we voor u klaar. U vindt peuterspeelzaal Ot en Sien aan de Moerdonksvoort in Brandevoort. Peuterspeelzaal Jip en Janneke kunt u vinden in de
Koolstraat (de Veste).
Van 20.00 uur tot 21.00 uur kunt u kennismaken met
enkele juffen en de lokalen bekijken in beide locaties. Inschrijven is mogelijk vanaf 2 jaar. Tot 2 juni!

De winnaar van de april puzzel is: Lenie Kantelberg. Een mooie cadeaubon van ` 10,- is de beloning.
Het antwoord was: 8669
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 juni via
genoemde link op de website.

mei puzzel
HORIZONTAAL
1 doordringend van toon 5 bakboord (afk.) 7 Algemeen Beschaafd Nederlands 8 noot 10 strook 12 rivier in Polen 14 gelige
kleur 15 landbouwwerktuig 16 hemelgeest 19 in verband met 21 begrip 25 waterachtig, drassig land 27 zedelijk 29 Open
Universiteit 30 gebonden 32 baardje 33 milligram 35 licht bruinrood 38 afkomst 40 driekroon 42 landelijke krant 43 frequentiemodulatie 44 in orde 45 per jaar 46 slee 47 gepieker 50 dierentuin in Amsterdam 52 werking 55 deel van de bijbel
56 gulden 57 prul 59 ondernemingsraad 60 gesjor 63 klemtoon 66 vis 67 projectieplaatje 69 vogelgeluid 70 plaats in Italië
72 veilig, zeker 74 verbond 75 tralie 76 heilige 77 een zekere 79 vervoerbedrijf 80 kortschrift
VERTICAAL
2 Italiaans eiland 3 hemoglobine 4 zeer groot 5 familielid 6 uiting van medelijden 8 mannetjesree 9 uitbouw 11 water in
Friesland 13 dat is 16 emeritus 17 Europeaan 18 aroma 20 voormiddag 22 half (in samenst.) 23 echtgenoot 24 gulden
26 Sociaal Economische Raad 27 niet raak 28 deel van een gebouw 31 rand 32 bijna loodrecht 34 hoofddeksel 36 plaats
in Gelderland 37 afbeelding 39 oktober (afk.) 40 uitroep 41 tentoonstellingsgebouw in Amsterdam 48 destijds 49 Duitse
keizer 50 zwemvogel 51 plaats in Noord-Brabant 53 plaats in Ierland 54 kledingstuk 56 ernstige bezwaren hebbend 58
uiterst fijn 60 Gedeputeerde Staten 61 beeldraadsel 62 muzieknoot 64 gedeeltelijk 65 kroon 67 leefregel 68 Ned. Provincie
hoofdstad 71 het Romeinse Rijk 73 waterstand 78 neon

kruiswoordpuzzel
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OPLOSSING:
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winkels

brandevoor t deel X

ans raaijmakers helga slits

De Plaetse moeten afsluiten, in de grond te laten zakken. Hopelijk gebeurt dan niet wat in het verleden wel
is gebeurd namelijk dat een nietsvermoedende automobilist achter een bevoorradingsauto De Plaetse oprijdt
en dan gespiest wordt door een paaltje dat de grond
uitkomt. Zoiets is al eens voorgekomen bij busbanen én
bij een bejaardentehuis in Eindhoven. De bedoeling is dat
de bevoorradingsvrachtwagens bij het Multifunctioneel
Centrum De Plaetse oprijden en bij de Markthal er weer
af kunnen. Hopelijk komen er in de toekomst weinig of
geen stroomstoringen voor want anders worden er niet
alleen auto’s gespiest maar kunnen de winkels niet bevoorraad worden of kunnen geen lege vrachtwagens De
Plaetse verlaten omdat de paaltjes niet in de grond willen verdwijnen. De moderne techniek staat voor niets
maar bij storingen zitten we wel met de handen in het
haar…
Nog even en het medisch centrum en de werknemers
vestigen zich voorgoed op de eerste verdieping van het
Palladium. Uiteraard hoeft dit geen belemmering te zijn
voor patiënten die slecht ter been zijn want er zijn natuurlijk liften beschikbaar. Voor patiënten die gehuisvestigd waren rondom Ricoutsvoort betekent dit toch een
stukje verder en voor ons in De Veste komt de medische
ploeg dus een stukje dichterbij.
Overigens zullen wij ook blij zijn als een stukje Biezenlaan en een deel van De Plaetse weer vrij gegeven wordt
voor verkeer. Want dat ligt al enige weken open en dat
is toch lastig. Wel kunnen nu velen die in deze buurt
moeten zijn de prachtige bloembak bewonderen aan het
pleintje op de hoek Herenlaan-Biezenlaan, overigens een
particulier initiatief van de bewoners aldaar. n
wim dobma
dilia van drueten en marieke boxstart

samantha tromp en janny van de mortel

mandy truijen en josé van den hurk
chantal van bree
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Deze maand, om precies te zijn 15 mei heeft de Hema
zijn deuren geopend. De schappen zijn rijkelijk gevuld
met artikelen, die nog niet in andere winkels van Brandevoort te vinden zijn. De Hema is de vierde zaak in blok
16, na Primera, Zeeman en Eyewish Groeneveld. Al met
al raakt Brandevoort voorzien van een gevarieerd aantal
winkels, die elkaar aanvullen. Aan het eind van 2008 moet
blok 15 opgeleverd worden, welke winkels daarin gevestigd worden, is momenteel nog niet duidelijk. Er wordt
daarover nog steeds onderhandeld. Aan de oostzijde van
de blokken 15 en 16, dus waar men vanuit de wijk Brand
De Veste binnenkomt, komen alleen maar woningen.
Het kleinere alleenstaande gebouw op de hoek Biezenlaan – De Plaetse, onofficieel “Einzelhaus” genoemd, zal
behalve het cafetaria, nog “iets anders” gaan herbergen,
wat dat gaat worden moet nog bekeken worden. In ieder geval komt in dit gebouw op de begane grond geen
bewoning, wel op de bovenliggende etages. Het “Einzelhaus” is aangekocht door Wocom.
Wat betreft de blokken 6 en 7: het Bouwfonds heeft de
nieuwe ontwerpen getekend, zoals reeds in de vorige aflevering vermeld. De blokken 6 en 7 komen op de plaats
van de huidige noodwinkels en het terrein daarachter.
Zoals bekend wordt De Plaetse voetgangers en fietsers
paradijs. Het gebied wordt “bewaakt” door een camerasysteem en er komen detectielussen zoals bijv. bij parkeergarages die geactiveerd worden door de voertuigen
die erover heen rijden.Ten behoeve van de bevoorrading
van de winkels zal deze centrumvoorziening elke dag
tussen 6.45 en 11.45 uur voor gemotoriseerd verkeer
in één richting worden opengesteld. Chauffeurs die goederen moeten brengen krijgen een pasje om paaltjes die

Vraagt u het zich ook weleens af? Wie is toch dat gezin in dat
mooie huis? Of die vrouw in dat huis met die mooie tuin? Wat
voor mensen wonen er allemaal in Brandevoort? En waarom zijn
ze hier in deze mooie wijk komen wonen? Allemaal vragen die
ook wij als redactie stellen. Daarom iedere maand een bewoner
aan het woord. Vindt u het ook leuk om wat over uzelf of uw
gezin te vertellen? Een kleine blik te gunnen op uw leven in
Brandevoort? Meldt u dan aan op onze website www.brandevoortercourant.nl
DEZE MAAND: MIA

brandevoort

leybal, fietsen, wandelen en zit ze in verschillende kookclubs
(die door ’t BrandPunt georganiseerd worden).
Als we haar vragen wat ze als negatief ervaart dan is dat
toch wel het aantal parkeerplaatsen voor de deur. Als er nu
bezoek komt kunnen ze de auto bijna niet kwijt.
Verder vindt ze Brandevoort een leuke wijk voor jong en
oud waar het leuk wonen is en waar veel georganiseerd
wordt voor iedereen.
De Brandevoorter Courant vindt ze geweldig met een
mooie uitstraling en voor elk wat wils en veel nieuws over
de wijk. n
dank je wel mia
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Mia is geboren in Eindhoven en in 1960 getrouwd. In 1963
is ze, samen met haar man Ad naar Geldrop verhuisd waar
ze 26 jaar heeft gewoond. In 1989 is ze naar Mierlo-Hout
getogen alwaar ze 14 jaar met heel veel plezier haar tijd
doorbracht en nu dus alweer 5 jaar in Brandevoort.
Mia heeft twee zonen, Frank van 43 (ook deze heeft twee
zonen:Tom van 15 en Maxim van 7) en Robert van 40 (ook
deze heeft twee zonen: Bram van 7 en Tim van 5).
Vaak oppassen hoeft Mia niet want haar zonen wonen te
ver weg om vaak een beroep op haar te kunnen doen. Echter het telefonisch contact vindt zeer frequent plaats.
Mia heeft 15 jaar bij een juwelier in Nuenen gewerkt maar
toen haar man, al op 55 jarige leeftijd, met pensioen kon
gaan heeft zij ontslag genomen om samen met hem van hun
oude dag te kunnen genieten, dit hebben ze samen nog 14
jaar kunnen doen want Ad stierf 3 jaar geleden.
Mia woont sinds 2003 in een prachtig en modern ingericht
appartement in de Biezenlaan.
Toen Mia nog in Mierlo-Hout woonde wandelde ze regelmatig met haar man door Brandevoort en werden samen
verliefd op deze prachtige wijk. Daarom werd besloten om
het appartement aan de Biezenlaan te kopen.
Het is sfeervol ingericht, met veel felle kleuren en moderne,
strakke meubels. Het appartement bestaat uit een grote
woonkamer, woonkeuken, twee slaapkamers, een badkamer en dat alles op 1 verdieping. Ook heeft ze nog een
balkon waar ze heerlijk kan genieten van het zonnetje.
Mia heeft een heel druk sociaal leven. Mede doordat haar
zonen zover weg wonen alsook het feit dat ze alleenstaand
is. Ze is vaak te vinden in ons wijkhuis ’t BrandPunt alwaar
ze veel voor haar plezier komt (o.a. bridge en crea) maar
ook een steentje bijdraagt door er bardiensten te draaien.
Ze wil deze rubriek graag gebruiken om te vermelden dat
ze nog wel wat vrijwilligers kunnen gebruiken om bardiensten te draaien.
Sinds kort is ze lid van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) welke heel veel organiseert voor mensen vanaf 50
jaar. Zo was er bijvoorbeeld op 14 mei een fietstocht vanuit
’t BrandPunt. Ook vinden er veel andere activiteiten plaats
o.a. wandeltochten, dagjes weg en golfclinics en zijn ze bezig
om te evalueren of er interesse is voor een computercursus. Ze bestaan inmiddels uit 70 leden maar er is nog plaats
voor meer 50 plussers.
Mia heeft verder heel veel hobby’s waaronder: tennis, vol-

een kijkje thuis in

de

luciaparochie
INFORMATIE VANUIT DE PAROCHIE
ST. LUCIA/WESTELIJK HELMOND
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond
West, Mierlo-Hout, Suytkade
hoofdstraat 157, 5706 al helmond.
j.m.m. v.d. Laar, pastoor / deken
telefoon: 0492 - 522930
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.
spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl

OPEN KERKENDAG:
Zondag 14 september vanaf 10.15 uur Luciakerk
tot 16.00 uur.
j.v.d. laar, pastoor/deken

EUCHARISTIEVIERINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

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! Neem voor meer informatie contact op met
Corrie Meijer, cmeijer@kpnplanet.nl LIGHTHOUSE bestaat 25 jaar en geeft op zondag 21 september een concert in
de Bethlehemkerk. Aanvang 19.30 uur. Noteer het alvast!
Jacqueline Noort, contactpersoon
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WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie
en voor andere actuele berichten bezoek
eens onze website: www.st-lucia.nl

UITNODIGING VORMSELVOORBEREIDING 2008
- Voor wie? Voor de jongens en meisjes van groep
8 en hun ouders.
- Wanneer? Donderdag 11 september 2008.
- Waar? In de Sint Lucia kerk, Hoofdstraat 159.
- Hoe laat? 20.00 uur precies.
- Tot hoelaat? 21.00 uur!
- Wat is er dan te beleven? Informatie over de
Vormselvoorbereiding.
- Wat zijn de kosten? E15,- (dit is inclusief het
project en de vormselfoto)
- Dus….Van harte welkom, donderdag 11 september om 20.00 uur in de kerk.

JONGE EENDJES GEBOREN OP LUITVOORT
Helmond, Brandevoort

Vrijdag 9 mei 2008

EEN VERHAAL VAN JOEP MET MAX EN EVY

We hebben de eendjes naar de vijver geholpen
In april 2008 heeft een eend
een nest gebouwd in de klimop
op onze schutting.

Ze heeft gisteren verteld dat ze
vier eitjes had gezien.

Ook wilde ze bij een huis achterom, omdat ze dacht dat dat
de kortste weg was. ( ze had de
route vaak gevlogen, maar over
de grond is het toch anders;
dan staan er hekjes waar je niet
door kunt.). Als moeder eend in
een hoekje vast stond beschermde ze haar jonge eendjes heel goed. Als iemand dicht
in de buurt kwam deed ze boos.
Maar we moesten dat wel doen
om haar te helpen. Gelukkig
konden we haar de goede weg
wijzen.

Na even in de tuin rond gelopen
te hebben ging moeder een via
de poort naar buiten. Ze wist
precies wat ze wilde: naar de
grote vijver.

Jonge eendjes geboren
Vanmorgen, toen we nog in bed
lagen riep papa opeens dat hij
jonge eendjes had gehoord.

Nog een veldje oversteken en
het fietspad….

Toen we uit de raam keken
zagen we de eendjes op het
dak van het tuinhuisje bij Max
en Evy kruipen.
De vijver was wel vier straten
verder. Soms liep ze een tuintje
in waar ze niet verder kon. Dan
stuurde wij ze de goede kant
op.

En toen waren ze bij de vijver.
De eendjes sprongen zo moeder eend achterna naar beneden. We waren bang dat ze
dood zouden vallen. Dat gebeurde gelukkig niet.

We hebben de eendjes gered!
Later zijn we nog eens gaan
kijken en de eendjes zwommen
allemaal fijn achter moeder
eend aan.

LUITVOORTER COURANT
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Iedere dag hebben we gekeken
of we eitjes konden ontdekken.
Mama kon even kijken als moeder eend ‘s avonds even wegging om even wat eten te halen.

De eendjes waren bij Max en
Evy in de tuin goed terechtgekomen. Het waren 9 lieve kleine
wollige eendjes die allemaal
goed naar moeder eend luisterden.

bestrating

bravo! krijgt tekst en uitleg van gemeente helmond
Op donderdag 17 april 2008 heeft de tweede ledenbijeenkomst van 2008 plaatsgevonden in wijkhuis ‘t BrandPunt. Namens de gemeente Helmond kwamen Jacqueline Klomp, Ronald van den Heuvel en de heer G. Vlot
een verhaal houden over tal van onderwerpen die ons
Brandevoorter ondernemers aangaat.
Zo gaf Jacqueline Klomp een presentatie over de stand
van zaken met betrekking tot de verdere bouw en ontwikkeling van onze wijk. Nadat ze iets had verteld over
het hier en nu, kwamen de ontwikkelingen in de nabije
toekomst aan bod. Hier werd vooral aandacht besteed
aan het “centrumplan” van Brandevoort. Verder is ook
inzicht verschaft in Brandevoort II en het te ontwikkelen
industriegebied aan de rand van onze wijk.
Vervolgens nam de heer Vlot het woord. Hij verschafte
ons inzicht - in woord en beeld – van wat wel en niet is
toegestaan met betrekking tot reclameuitingen in met
name het centrum. Het slot van de presentatie was in
handen van Ronald van den Heuvel. Aan de hand van tal
van vragen van de aanwezigen, kon Ronald zijn verhaal
doen over de vestigingsvereisten in, en de economische
ontwikkeling van onze wijk. Er werd zowel aandacht be-

W W W . B R A N D E VO O R T. B I Z
steed aan het centrum/ De Veste, de buitens als het industrieterrein.
Na de presentatie was het tijd om alle informatie te verwerken onder het genot van een hapje en een drankje
en om wat contacten aan te halen of te leggen. Al met al
een geslaagde avond.
Wilt u als Brandevoorter ondernemer ook een keer een
van onze bijeenkomsten bijwonen, neem dan vrijblijvend
contact met ons op via het contactformulier op onze
website www.brandevoort.biz
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Het plein bij het Palladium is al een juweel. De weg er
naar toe moet ook al veel beloven. In de maand april is
met zorg en snelheid de straat aangelegd. Onze redacteur was getroffen door de werkwijze van de stratenmakers. Hij heeft dit in beeld en video vastgelegd. Het is
de moeite waard om dit te zien.
De mechaniek of de geautomatiseerde handelingen
moesten vastgelegd worden. De stratenmakers leggen
dag in, dag uit bestrating aan. Een glooiende en strakke zandvlakte vooraf is het traject. Hierop passen de
straatstenen met een perfectie, die vooraf niet bedacht
kan zijn. De minutieuze afwerking geeft de straat een
aanzien dat Brandevoort zonder meer waardig is.
Al met al een proces van werken, dat uniek lijkt, of misschien alleen voor Brandevoort zijn beslag kan krijgen.
Een impressie. Bekijk ook de video over deze werkwijze.
GP

kbo st.lucas mierlo-hout
brandevoort
BIJEENKOMST NIEUWE LEDEN

Een flink aantal mensen had gehoor gegeven aan de uitnodiging van het bestuur om kennis te maken met haar
nieuwe leden. Deze bijeenkomst vond plaats op 22 april
om 10.30 uur in wijkhuis ’t BrandPunt.
De voorzitter hield een welkomstwoordje en vertelde
wat de KBO voor ouderen kan betekenen. Niet alleen
belangen behartiging is belangrijk, maar ook het samenbrengen van mensen.Veel ouderen vereenzamen en door
de activiteiten, die de KBO organiseert probeert men dit
tegen te gaan. Ook het bevorderen van beweging, zo belangrijk om actief te blijven, wordt door het aanbieden
van diverse sportieve activiteiten gestimuleerd. Onze afdeling heeft al een fietsclub, een wandelclub en er wordt
wekelijks jeu de boules gespeeld op de banen bij café de
Barrier in Mierlo Hout.
We doen onderzoek naar de belangstelling voor golf.Wij
hebben hiervoor al een locatie gevonden. Iets voor u?
Meld u zich bij Jan Janssen telefoon 555680.

Het seniorenkoor kan ook altijd nieuwe leden gebruiken.
Het bestuur zal ook in Brandevoort steeds meer activiteiten laten plaatsvinden.
Na het openingswoord ontspon zich een gezellige discussie met de aanwezigen. Een leuk resultaat van deze
bijeenkomst was het spontaan oprichten van een Brandevoorter fietsclub. Deze club start op woensdag 14 mei.
Het is de bedoeling om iedere woensdagmiddag te fietsen. Zij verzamelen bij wijkhuis ’t BrandPunt, en vertrekken om 13.30 uur.
Ieder die mee wil fietsen is van harte welkom. Als u meer
wilt weten bel dan met de organisator Dhr. W. Jaegers
telefoon 536378.
Deze ochtend was zowel voor de gasten als voor het
bestuur een nuttige en aangename ontmoeting. U hoort
nog veel van ons! Onze contactpersoon voor de KBO in
Brandevoort is Louis Vrolings telefoon 662914. n

Op woensdag 23 april was er een open dag bij OBS Brandevoort met als thema ‘Samen Sterk’.
De Onderbouw (groepen 1-2) liet verschillende werkjes zien,de Middenbouw (groepen 3-4) hield zich bezig
met de axendieren, en de Bovenbouw (groepen 5-8)
maakte Restaurants. De restaurants waren een succes!
Ook werd er een dans met uit iedere groep één kind gedaan, georganiseerd door Juf Chantal. Met de restaurants
werden er ook fooien gegeven. De opbrengst gaat naar
stichting “Kids Moving the World”, die door het wereldvoedselprogramma is opgezet. Iedereen was enthousiast.
De avond tussen 17.00 uur en 20.00 uur was heel gezellig.
Het was heel goed gelukt! Ik hoop dat het volgend weer
wordt gedaan! n
nadine wachters
groep 8 obs brandevoort

Wie wil ons graag helpen met huishoudelijk werk op
vrijdagmorgen? 06-22503846
Problemen met het aansluiten van uw internetverbinding, draadloos netwerk, telefoonaansluiting etc.?
Mail dan naar dwss@chello.nl voor een afspraak. Goede service tegen een gunstig tarief. Wij zijn gevestigd in
Brandevoort.
Wie heeft op zaterdag 17 mei gezien dat de spiegel van
een zilvergrijze VW polo eraf is gereden. Deze polo
stond geparkeerd in een parkeervak op de St. Antoniusweg voor nr. 16. Gelieve contact op te nemen met Winfried van Hal, 06 - 52402429

brandjes
Vindt u het moeilijk uw problemen op eigen kracht
op te lossen? Evenwicht helpt u bij het verwerken van
een ingrijpende gebeurtenis of het zoeken naar oplossingen voor uw problemen. EVENWICHT Praktijk voor
psychosociale hulpverlening. Telefoon: 06 - 49821397
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thema samen sterk bij obs brandevoort

een waterval van energie en beweging
zowel davita als studio-lol
meer zelfstandigheid en daar was niet veel ruimte voor.
Daardoor ging ze eens verder rondkijken en ontdekte
dat ze door haar opleiding de banen voor het uitzoeken
had. Ze ging verder met een baan bij sportcentrum van
Rijt in Helmond en daar kreeg ze ontzettend veel vrijheid
wat haar heel goed beviel. Ze gaf veel verschillende lessen bijvoorbeeld fysiofitness, jeugdfitness, alle lessen die
plaatsvonden in de aerobiczaal zoals steps, Powerpump,
verschillende danslessen voor jong en oud. Ze deed ook
nog een groot deel van de administratie, begeleide stagiaires, het was allemaal leuk. In totaal werkte ze 46 uren
per week waarvan ze 16 uur lesgaf. Dat was uiteraard
toch behoorlijk zwaar. Maar omdat ze het zo leuk vond
wilde ze het ook hier weer op haar eigen manier doen
en dat ging natuurlijk niet altijd. Uiteindelijk heeft ze 2006
op 26 jarige leeftijd ook deze baan opgezegd en moest
kiezen hoe ze verder wilde gaan.
Toen is ze voor zichzelf begonnen met Studio-LOL. Dit
staat voor onder andere ‘Lekker ontspannen leven’,
‘Laughing out Loud’ en last but not least ‘Lol maken’. ‘Fysiotherapie, sport en ontspanning’, dat is haar bedrijf. Ze
gaat overal naar toe om lessen te geven bijvoorbeeld
naar Aarle-Rixtel en Mierlo-Hout. In Brandevoort geeft
ze de meeste lessen. Ze geeft een combi-les: aerobics gecombineerd met spierversterkende oefeningen, body and
mind, verschillende vormen van yoga, latino step ofwel ‘n
aerobics combinatie van latin dance en steps. Een andere
lesvariant is Powerpump; dit is een les met alleen oefeningen voor je hele lijf m.b.v. elastiek. Tenslotte komen in
haar programma de volgende zaken voor: gewichtsstang
en steps. En voor kinderlessen doet zij: kid en fit. Dat is
voor de hele kleintjes van 3 tot 5 jaar. Kids swing is voor
de iets grotere kinderen van 6 -10 jaar (danslessen). In
het nieuwe seizoen breidt Davita haar kinderlessen uit.
Verder gaat zij na of er op bewegingsgebied iets te organiseren is voor de 55 - plussers.
Haar partner, Chiel Meulendijks, leert Davita kennen op
het Atheneum en hij is afkomstig uit Helmond. Ze hebben net samen een huis gekocht in Helmond en zodra
dat klaar is gaan ze samenwonen. Chiel is werkzaam als
IT- auditor bij PriceWaterhouseCoopers accoutants.
Brandevoort vindt ze een erg leuke wijk, omdat het een
wijk is die snel groeit en er zoveel verschillende leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd. Bijv. ’s middags lesgeven
aan de kinderen en ’s avonds aan hun moeders. In Brandevoort is ze gestart in 2006 en al gaandeweg merkte ze
dat er hier veel vraag is naar haar lessen waardoor deze
inmiddels zijn uitgebreid naar 3 dagen.
Haar wens voor de toekomst? Het hebben van een eigen vaste locatie. Haar hobby’s zijn even talrijk als haar
werkzaamheden dat zijn o.a. dansen, tekenen, schilderen,
koken, schouwburg bezoeken en op vakantie gaan.
Wij van de BC wensen Davita en haar partner heel veel
geluk en gezondheid toe en hopen dat ze voor het bewegen in Brandevoort nog lang haar steentje zal kunnen
bijdragen.
MD
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Davita van der Zanden werd op 10-10-1980 geboren in
Aarle- Rixtel waar ze opgroeide als jongste in een gezin
van vijf personen met een oudere broer en zus. Ze ging
naar Basissschool de Heindert in Aarle-Rixtel, daarna
volgde het Dr. Knippenberg College in Helmond, richting
Atheneum. Na haar einddiploma was Davita pas 17 en
moest ze kiezen wat ze zou gaan doen. Ze vond een
behoorlijk aantal dingen erg interessant maar ze koos
uiteindelijk voor de opleiding fysiotherapie. Ze kwam tot
deze keuze, omdat ze eens mee kon lopen met een fysiotherapeute die ze kende, bovendien verenigde dit vak
een aantal onderdelen, die ze ook wel erg leuk vond. Na
het Atheneum ging ze naar Heerlen op kamers wonen
en volgde hier het eerste jaar de opleiding fysiotherapie.
Na haar propedeuse stapte ze over naar dezelfde opleiding aan de Fontys Hogeschool (Eindhoven) en ook
hier ging ze op kamers. Na haar einddiploma ging ze naar
de AALO. Dit is een allround sportopleiding die werd
gegeven in Son en Breugel op een aantrekkelijke locatie: Thermae Son. Na een succesvolle afronding van deze
opleiding volgt ze nog steeds cursussen om bij te blijven
in haar vak als fysiotherapeute. Na haar afstuderen ging
ze zelfstandig wonen op een flatje wonen in Helmond en
het was moeilijk om aan een baan te komen. Dit kwam
omdat ze heel jong was (21 jaar) en die boodschap kreeg
ze dan ook vaak te horen bij sollicitatiegesprekken.
Uiteindelijk kon ze aan de slag op een oude stageplaats,
een fysiotherapie praktijk in Eindhoven waar ze ongeveer
2 jaar parttime is blijven werken. In de praktijk moest
ze zich (te) veel bezighouden met theoretische beslommeringen en dat vond ze redelijk frustrerend. Ze vond
dat dit ten koste ging van patiënten. Bovendien was het
werk een beetje eenzijdig. Omdat dit een parttime baan
was, ging ze verschillende dingen proberen. Een praktijk
in een dorp, in een stad, een groepspraktijk en bij een
sportcentrum, o.a. voor demente bejaarden. Alles in de
resterende werktijd. Ze wilde zeker weten wat ze wel en
wat ze niet wilde en daarom probeerde ze alles uit. Toen
kwam de vraag vanuit ‘t sportcentrum of ze les wilde
gaan geven in aerobics. Dat wilde ze wel, maar ze moest
daar wel een opleiding voor doen (AALO, zie boven).
Alles in deze opleiding was zo energiek en eigenlijk tegen de verwachting in ontzettend leuk. Ze startte met
het lesgeven in een sportcentrum en dat ging hartstikke
goed waardoor ze meer lessen kreeg, waaronder lessen
voor kinderen. Dit laatste was helemaal koren op haar
molen. Ze wilde nog meer lessen geven maar binnen
het sportcentrum was doorvoor geen aanbod. Ze zocht

ingezonden berichten
SV BRANDEVOORT START MET INGANG VAN
SEIZOEN 2008-2009!

Brandevoort

We hopen op een mooie sportieve dag waar voetballiefhebbers elkaar ontmoeten onder het genot van een
hapje en drankje, voor de kleintjes is er een springkussen aanwezig zodat hun ouders rustig het spel kunnen aanschouwen. SV Brandevoort is van plan om in
het voetbalseizoen 2008-2009 te starten met minimaal
drie jeugdteams en een seniorenteam onder de vlag
van de KNVB. Voor deze teams kunt u zich nog aanmelden. Over de trainingstijden, wedstrijdprogramma’s,
de shirtjes en andere huishoudelijke zaken lichten wij u
ver voor de aanvang van het seizoen in. Graag tot ziens
op de Kalderse Dijk. Om alvast te wennen kunt u nu
al elke zondag van 10.30 tot 12.00 uur oefenen aan de
Kalderse Dijk met mensen uit Brandevoort. SV Brandevoort zoekt Senioren en kinderen van 6 tot 14 jaar die
onze F,E,D,C teams willen versterken om met ingang van
komend seizoen onder de vlag van de KNVB te kunnen starten. Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers
en mensen die ons bestuur willen komen versterken.
Doe jij mee???? Aanmelden via www.svbrandevoort.nl of
w.kuypers@svbrandevoort.nl
william kuypers en rege van duynhoven

VOORSTELLING AIRPORT DOOR TONEELCLUB
BRANDEVOORT
Op vrijdagavond 23 mei speelde Toneelclub Brandevoort
onder regie van toneeldocente Natasja van Tilburg in
wijkhuis ’t BandPunt voor een uitverkochte zaal de voorstelling Airport. Met de zomervakantie in zicht was het thema
goed gekozen: wat speelt zich allemaal af op een vliegveld?
De jonge acteurs en actrices (kinderen uit de groepen 3
tot en met 8) wisten de dagelijkse gang van zaken op een
vliegveld goed neer te zetten: neurotisch baliepersoneel, bij
tijd en wijle chagrijnige beveiliging, schoonmakers, stewar-

dessen, beroemdheden, nerveuze reizigers en wat er verder
nog losloopt aan zwervers, ongewenste straatartiesten en
tegenwoordig onvermijdelijke tv-ploegen. De scènes waren
uit het leven gegrepen: een gemiste vlucht, de stress die een
grote reis oproept en de romantiek van het weerzien met
een oude liefde. De af en toe hilarische fragmenten werden
afgewisseld door dans, zang en acrobatiek. Kortom: een geslaagde avond die voor herhaling vatbaar is!
CB
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Medio april ’08 heeft college B & W van de gemeente
Helmond beslist dat Brandevoort een omnivereniging kan
starten voor de verschillende takken van sport, die door
de Brandevoorter bewoners zijn voorgesteld. De eerste
club onder de vlag van de omnivereniging is voetbalclub
SV Brandevoort. Met ingang van seizoen 2008-2009 start
zij haar voetbalactiviteiten op de velden aan de Kalderse
Dijk in Helmond. SV Brandevoort beschikt vanaf de komende maanden over een accommodatie die voldoet
aan de eisen van een normale voetbalclub. Ondertussen
werken wij aan een accommodatie die nog beter past in
de woonomgeving van de wijk. Als eerste activiteit organiseert SV Brandevoort een wijkvoetbaltoernooi op
1 juni. 160 Voetballers uit Brandevoort nemen daaraan
deel, verdeeld over 5 senioren- en 9 juniorenteams. De
senioren strijden om de “Brandevoort in Actie“ wisseltrofee. Aanvang van het toernooi is 10 uur en de finale

is om 16.15 uur. De wedstrijden worden gespeeld op
de sportvelden aan de Kalderse Dijk / Brandevoort. De
volgende ondernemers zijn bereid om deze activiteit financieel te ondersteunen:
Rooijakkers, werkgroep Brandevoort in actie, ondernemersvereniging Bravo, C1000 Brouns en Project 44.

ingezonden berichten
NIEUWBOUW BRANDEVOORTER HOEVE

WAT GEBEURT ER TOCH ALLEMAAL?

Aan de Medevoort wordt druk gebouwd aan het nieuwe
boerenbedrijf van de familie Habraken. Brandevoort II
is er de oorzaak van dat hun uit omstreeks 1880 stammende boerderij aan de Diepenbroek 4 moet verdwijnen - de plek waar de grootvader van Maikel en Stefan
Habraken ooit ging boeren.
Zes jaar geleden begon de planning voor de nieuwbouw
aan de Medevoort, naast de rotonde, en in januari van dit
jaar waren alle vergunningen rond. Eind maart 2009 zal
het nieuwe bedrijf zijn deuren openen.
Het nieuwe bedrijf, de Brandevoorter Hoeve, wordt een
zogenaamde agrotoeristische boerderij: een boerenbedrijf met toeristische nevenactiviteiten die extra inkomsten opleveren.
De boerderijwinkel die al zo’n twintig à vijfentwintig jaar
draait en waar nu vanaf het begin van de aspergetijd onder andere de eigen aardbeien, asperges en streekproducten worden verkocht, zal op de nieuwe locatie worden uitgebreid met een ruimer assortiment.Verder komt
er een terras waar naast koffie, thee en limonade ook
versnaperingen op basis van bijvoorbeeld de aardbeien
van eigen teelt - denk aan wafels met aardbeien, aardbeienijs, aardbeienvlaai – en producten uit de winkel kunnen
worden genuttigd.Voor fietsers en andere dagjesmensen
wordt het een plek om even uit te rusten en meteen iets
lekkers voor thuis mee te nemen.
Voor de kinderen staat een speelweide met enkele speeltoestellen en een kleine kinderboerderij gepland.
Verder komt er een ruimte waar proeverijen – zoals
bijvoorbeeld een aspergeproeverij - kunnen worden
georganiseerd, waarbij in een gezellige sfeer natuurlijk
ook uitleg wordt gegeven over de teelt van het product.
Deze ontwikkelingen zijn nieuw voor Maikel Habraken
die winkel en terras onder zijn hoede zal nemen. De bedoeling is het aantal nieuwe activiteiten langzaam uit te
breiden. Studenten van Helicon Opleidingen gaan onderzoek doen naar het winkelassortiment en welke nieuwe
streekproducten daar in opgenomen zouden kunnen
worden, naar welke speeltoestellen in deze setting passen, en welke boerderijdieren geschikt zijn.

Hond poept in het gras!!!
Trottoirs in Brandevoort twee keer in één maand geopend!!!
Hoogspanningsmasten staan zes meter te dicht bij huis!!!
Auto rijdt 32 daar waar 30 toegestaan is!!!
Vrachtauto gesignaleerd op de Besselhoeve!!!
Man moet 20 meter lopen om in auto te kunnen stappen!!!
Hond loopt los in verder uitgestorven ecozone!!!
Auto staat fout geparkeerd in de Veste!!!
Er staan vijf jongelui met elkaar te praten!!!
Bosbrand verwoest dorp in Zuid-Frankrijk
Vrouw getroffen door kanker!!!
Man raakt zwaar gewond bij ongeluk!!!
Kinderen dakloos door brand!!!
Motorrijder blijvend invalide door val!!!
Twee Nederlandse militairen gesneuveld in Uruzgan!!!
Vliegtuig stort neer op woonwijk!!!

HYVES BRANDEVOORT
Ook via de digitale snelweg kunnen Brandevoorters met elkaar in contact komen. Niet alleen op het forum van de Brandevoorter Courant (http://www.brandevoortforum.nl/),
maar ook bijvoorbeeld op het winkelcentrumforum
(http://www.winkelcentrumbrandevoort.nl/) en diverse andere fora.
Dirk van Gestel (38) woont sinds 2000 in Brandevoort.
Aanvankelijk had hij nog vage plannen ooit naar zijn geboorteplaats terug te keren, maar nu wil hij hier nooit meer
weg. Hij beheert de site http://brandevoort1.hyves.nl/ Die
heeft hij opgezet “omdat het er nog niet was”. De site is

nu ongeveer anderhalf jaar in de lucht en is inmiddels een
groot succes. “Het enige succesvolle forum van Brandevoort; de andere lopen niet zo,” aldus Van Gestel. Op deze
hyves wordt er gepraat door mensen die elkaar al uit de
niet-virtuele wereld kenden (buren, ouders van klasgenoten, enzovoort), maar belangrijker: er komen natuurlijk ook
nieuwe contacten uit voort die zich wellicht ook buiten internet om doorzetten.
Voor wie de term hyves niets zegt: het is een sociale netwerksite waar je een eigen profiel kunt aanmaken en allerlei informatie over jezelf kunt plaatsen. Mensen kunnen
zich ook verenigen in groepen met dezelfde belangstelling,
als bijvoorbeeld een gedeelde hobby. Op het bijbehorende
forum kan gediscussieerd worden over onderwerpen die
door de leden worden aangebracht. Op de Brandevoorter
hyves zijn – hoe kan het ook anders – het winkelcentrum
en het verkeer in de wijk populaire onderwerpen.
CB
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De openingstijden van winkel en terras zijn nu nog niet
bekend; daar zal in het begin wat mee geëxperimenteerd
moeten worden, maar er wordt al wel nagedacht over
avondopenstelling van het terras.
CB

Het moraal van dit verhaal? Denk daar zelf maar eens
over na!!!
m. eenink
m.eenink@hccnet.nl

ingezonden berichten
De redactie vindt het nodig om dit keer een opmerking te plaatsen bij de ingezonden stukken. Het is een zeer goede zaak dat
meer lezers reageren op berichten in de courant.
Dit keer staan er meerdere reacties in op de brief over poep op
de stoep. Blijkbaar is het een heikel onderwerp. In het bestaan
van de courant is het geregeld aan de orde.Wij hopen dat deze
reacties en beschrijvingen de mensen meer aan het denken zullen zetten en op den duur tot ander hondenpoep gedrag. Daarom zullen we artikelen en oproepen betreffende dit onderwerp
de komende tijd niet meer plaatsen, maar ruimte maken voor
andere onderwerpen.
Bij deze tegelijk een oproep om bijdragen aan te leveren over
andere wijkgerichte zaken.
de redactie

naam en schrijver is bekend bij redactie

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

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 kunnen 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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Na weer het zoveelste stukje gelezen te hebben van de
overlast van honden,denk ik dat er weinig dierenliefhebbers
wonen in de Helmondse wijk Brandevoort. In iedere BC
staat er wel een stukje net zoals over de hoogspanningsmasten.
Het is een wijkblad en geen klaagblad. Men kan altijd wel klagen maar denk eens aan de fijnen dingen in de wijk. Scheer
niet alle hondenbezitters over een kam er zijn er ook vele
die hun huisdier goed uitlaten en er fijne tijden mee doorbrengen. Zij laten hun hond wel uit bij de uitlaatstroken die
hiervoor aangelegd zijn. Maar de enkele bezitters welke hun
hond in de ecozone uitlaten en los laten daar bederven het
voor de mensen die zich wel aan de regels houden. En dan
vragen om het bonnenboekje eerder te gebruiken slaat
helemaal nergens op, dit is het zelfde als in een voetbalwedstrijd om een gele kaart vragen.Als het eerder gebruikt
moet worden dan is het voor het wild parkeren en het hard
rijden ‘s morgens en ‘s avonds als men naar het werk gaat
en thuis komt.

De andere ingezonden brief gaat over het parkeren aan de
school in de Stepekolk. Men parkeert er zijn auto waar men
wil, ook bij een stopverbod, want men zou eens een paar
meter moeten lopen als men zijn kinderen afzet. Wat betreft het oversteken van de Brandevoorter Dreef hier dient
men als automobilist ook eens rekening te houden met de
voetgangers en fietsers die naar school gaan.Wees een hoffelijk en laat deze voor. Dit scheelt maar een paar minuten.
Een andere hint is richt een afdeling verkeersbrigadiers die
de kinderen tijdens de aanvangstijden en eindtijden van de
school over de drukke straten zet. Dit gebeurt bij de Julianalaan ook door ouders. Geen tijd hebben is flauwekul,
er staan diverse ouders lang genoeg te kletsen terwijl hun
kinderen al lang de les volgen. Maak de wijk voetganger- en
fietsvriendelijk.
Ik heb toch wel iets te klagen: de grachten in de Veste zijn
een ergernis door zwerfafval dat er veel in rond drijft. Dit
is heel veel zwerfafval van de bouw. Dus als men het bonnenboekje eerder moet gaan trekken, doe het dan voor
iedereen en niet alleen voor de hondenbezitters want dan
zijn die alleen de dupe. Mevrouw van Weij in een ding moet
ik u wel gelijk geven. Ik als hondenbezitter spreek mensen
ook aan op hun gedrag en men krijgt dan vaak een grote
mond terug.
Wai wone in Hellemund en sin hier hul trots op. Brandevoort is ne wijk van dize skone stad en nie andersum. Dus
beste mensen go is ne keier winkele in Hellemund ge wit
nie wa ge ziet. Skon kaffees en ge kent er ok gu winkele
mi skon zake. Ut ete is er ok gu. Zo de wil ik mar ne keier
gezegd hebbe

ingezonden berichten
wat… heb jij een hond?? ...schaam jij je niet !!!
er weer gemeld moet worden dat er hondenbezitters
zijn die de regels niet volgen. Al die tijd heb ik daar geen
aandacht aan geschonken, want ik houd me wel aan de
regels, dus waarom zou ik. Maar het ingezonden stuk in
de BC van april 2008 was voor mij meer dan genoeg.

MAAR NU EERST EVEN WAT STATISTIEKEN
- We hebben ongeveer 610 honden in de wijk
- Er zijn ongeveer 7340 inwoners en stel dat een gezin
uit ongeveer 3 personen bestaat dan zijn er dus ongeveer 2400 gezinnen (uit eigen duim gezogen, dus
met een korreltje zout te nemen)
- Dat houdt dan in dat een op de vier gezinnen een
hond heeft
Bovenstaande getallen zijn waarschijnlijk niet helemaal
(of helemaal niet, vul zelf maar in) correct, maar het geeft
wel een idee waar we over praten.

ZULLEN WE NOG WAT “FEITJES” DOEN?
- De poep bij mij voor de deur bij de boom op de
stoep is van een kat … jouw kat misschien?
- De poep op de oprit bij mij thuis is van de kauwen,
die we hier volop in de wijk hebben … jouw kauw
misschien?
- De poep bij de waterpartijen in de Veste is van eenden … jouw eenden misschien?
- De poep bij de riool zuivering is van de mens … van
jou misschien?
- Plastic zakjes, drinkpakjes, blikjes en nog meer zwerf
afval zomaar ergens op straat … van jou of jouw kinderen misschien?

NOG EEN PAAR “FEITJES”,VOOR WE VERDER GAAN
- Ja, er zijn voldoende uitlaatstroken, (vind ik)
- Nee, inderdaad, los laten kunnen we onze honden
hier niet, (geloof ik?)
- Ja, er poepen honden gewoon op straat, (dat is en
blijft belachelijk)
- Nee, dat doen ze inderdaad niet allemaal, (dat weet ik
zeker)
Nu kan ik niet praten over, of voor de rest van de hondeneigenaren, maar ik kan wel iets zeggen namens mijzelf.
EN DAAROM HEB IK NOG EEN PAAR “FEITJES”
- Mijn honden doen hun ding op de daarvoor bestemde
uitlaatstroken, daar betaal ik ook honden belasting
voor
- Mijn honden poepen NOOIT op straat. (goed lezen
graag, maar ik bedoel dan ook echt “NOOIT”)
- Mijn honden lopen niet los in de wijk
- Wekelijks gaan mijn honden naar de training om ze
goed sociaal gedrag en dergelijke bij te brengen
- Ik “bezit” geen honden maar ik heb ze gewoon, dus ik
ben een “hondeneigenaar” en geen “hondenbezitter”
- Mensen die mij kennen en regelmatig zien lopen in
de wijk (omgeving Schutsboom) weten dat bovenstaande “feitjes” kloppen.
Zo, nu dat zo ongeveer een beetje duidelijk is kom ik in
de buurt van mijn verhaal.
Na Pim Fortuyn, Theo van Gogh, de Twin Towers en nu
met de “Wilder-tjes” en “Verdonk-jes” op het strijdtoneel, zijn we in dit land af aan het glijden naar een niveau
“waar de honden geen brood van lusten”. Voor onze
prachtige wijk Brandevoort houdt dat blijkbaar in dat we
wekelijks of maandelijks iets moeten schrijven over de
“hondenbezitter”, zijn hond en al zijn kwalen. In nagenoeg iedere BC staat wel iets of iemand in die vindt dat

Lekker generaliserend en negatief is dit … leuk is anders,
lijkt me, of niet? Toch is dat wat er momenteel gebeurt
in deze prachtige wijk met alle hondeneigenaren. En natuurlijk zijn er eigenaren die niets om de regels geven,
net zoals een hele kleine groep supporters het altijd
verpest voor de rest bij een voetbal wedstrijd. En die
mensen mag je natuurlijk aanspreken op hun gedrag, dat
doe ik ook. Maar moeten alle andere hondeneigenaren
dat dan bezuren?
We leven met ons allen in een prachtige wijk en die moet
vooral leefbaar blijven. Daar zullen we gezamenlijk aan
moeten blijven werken, maar mag dat dan wel op een
fatsoenlijke manier. De wijze waarop nu met ons hondeneigenaren wordt gecommuniceerd, is denk ik, niet de
juiste. Deze negatieve insteek kan nooit en te nimmer
een positief resultaat met zich meebrengen. Je mag mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheden, maar kijk
ook eens naar jezelf. Ben jij dan zo perfect?
Ik ben er nu klaar mee, meer woorden maak ik er niet
aan vuil. Maar ik hoop wel dat er in het vervolg wat positiever naar mij en mijn honden word gekeken. Hoe gaat
het verder? Gewoon, ik loop iedere dag weer door de
wijk met mijn twee Hollanders. Ik ben altijd in voor een
praatje en je mag me altijd iets vragen over dat mooie
ras. Want “wij” hondeneigenaren zijn namelijk ook gewoon maar mensen, net als jij…denk daar eens aan als je
weer wat te melden hebt over “die hondenbezitters”.
Wat…heb jij een hond….Jazeker, wel 2 en ik schaam me
nergens voor!!
Met vriendelijke groet en wandel ze, …het liefst met
hond.
theo van schaijik
brandevoort, loovoort
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Jazeker, heb ik een hond, sterker nog ….ik heb er twee.
Twee Hollandse Herders wel te verstaan, een van 2 jaar
en nog een pup van net 22 weken. Twee honden van een
geweldig ras van eigen bodem, sterk, trouw, vriendelijk,
waakzaam en vooral prachtig om te zien.

Hadden we zomaar een paar logeercavia’s over de
vloer. De kinderen vonden het natuurlijk geweldig, want
die zijn errug van alles wat groeit en bloeit. Maar als
je die beestjes een paar weken welwillend beschouwt,
valt er voor een kattenmens toch weinig pret aan te
beleven. Welk doel dient de cavia? Bijna een existentiele vraag. In Zuid-Amerika weten ze het wel, daar zijn
het de huisvarkentjes van weleer; je voert ze allerlei
etensresten en zijn ze dik genoeg: hup, in de pan! Dat
moesten we hier maar niet invoeren, want dat gaat een
boel gekwetste kinderzieltjes opleveren, en trouwens:
we hebben genoeg andere dode beesten tot onzer
consumptie voorradig. Wel heeft Zuid-Amerika ons
voldoende andere lekkernijen geleverd en die gaan nu
allemaal in de soeppot.
LATINOSOEP

BEREIDINGSWIJZE;
Zet de bouillon op en kook er de in blokjes gesneden
aardappel, de gesnipperde ui, in kleine stukjes gesneden
winterwortel en fijngehakte knoflook in gaar.
Maak ondertussen het gehakt aan zoals opoe het deed:
met een eitje en paneermeel en kneed er de fijngehakte peterselie doorheen. Draai hier soepballetjes van en
mik elk balletje meteen bij de soep. Doe de in stukjes
gesneden paprika en de uitgelekte maïs erbij. Maak alles
af met tomatenpuree, paprikapoeder en cayennepeper
en controleer op smaak. Voeg zo nodig nog peper en
zout toe. Opdienen als de piepers gaar zijn.
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INGREDIËNTEN:
2 liter runderbouillon (van blok, uit pot, of zelfgetrokken)
500 gram vastkokende aardappelen
1 grote ui, gesnipperd
3 flinke tenen knoflook
1 winterwortel
3 ons rundergehakt (liefst van een niet mishandelde koe)
paneermeel
1 ei
½ bosje peterselie; fijngehakt
1 paprika
1 pot of blik maïs
1 potje biologische tomatenpuree (schandalig duur, maar
wel veel lekkerder) of twee kleine doorsnee blikjes
1 eetlepel milde paprikapoeder
cayennepeper naar smaak
peper, zout

kinderpagina van brandevoort

86 8002 iem

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

We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op
oud brandevoort 24 vóór 11 juni 2008.

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

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

1.
2.
3.

Naomi Donders 8 jaar
Jelte de Hoog 2 jaar
Maarten van den Bosch 8 jaar
De prijzen kunnen jullie
ophalen aan
oud brandevoort 24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

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

de kleurwedstrijd
uitslagenpagina van brandevoort

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

07 8002 iem

activiteitenkalender 2008

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

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

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

belangrijke wijkinformatie

Juni
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
01 juni
SV Brandevoort Wijktoernooi
10.00
W. Kuypers
661984
Activiteitenkalender
juni / augustus
/ september 2008
08 juni
Actief Brandevrt
Fierljeppen
13.30
R. Maréchal
548412
09 juni
Br in Actie
EK in wijkhuis ’t BrandPunt 20.30
R. Peters
432013
Juni
11 juni
BC
Sluiting aanlevering nr 6
G. Pollemans
524029
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
13
juni
Br
in Actie
EK
in wijkhuis ’t BrandPunt 20.30
R.
Peters
432013
01juni
juni
SV Brandevoort Extra
Wijktoernooi
W. Kuypers BC
661984
13
BC
uitgave Brandev. dag 10.00
Werkgroep
524029
08 juni
Actief
Brandevrt EK
Fierljeppen
13.30
Maréchal
548412
17
Br
in Actie
in wijkhuis ’t BrandPunt 20.30
R. Peters
432013
09 juni
EK in wijkhuis ’t BrandPunt 20.30
R. Peters
432013
22
Br in Actie
Brandevoorterdag
Patrick
Dooms
319878
11
BC
Sluiting
aanlevering
nr 6
G.
Pollemans
524029
27 juni
Distributie
nr 6
13.00
P. Princen
665781
13 juni
Br in Actie
EK in wijkhuis ’t BrandPunt 20.30
R. Peters
432013
13
juni
BC
Extra uitgave Brandev. dag
Werkgroep BC
524029
Augustus
17 juni
Br in Actie
EK in wijkhuis ’t BrandPunt Tijd
20.30
R. Peters
432013
Datum
Organisatie
Activiteit
Contactpersoon
22 aug
juni
Br in ActieVer.
Brandevoorterdag
Patrick
Dooms 0622372683
319878
25
Carnaval
Zonnebrand
Festival
15.00
E.
Bouwmeester
27 juni
BC
Distributie nr 6
13.00
P. Princen
665781
September
Augustus Organisatie
Datum
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
Datum
Organisatie
Activiteitaanlevering nr 7
Tijd
Contactpersoon
07
sept
BC
Sluiting
G.
Pollemans
524029
25 sept
aug
Carnaval Ver.
ZonnebrandnrFestival
15.00
E. Bouwmeester
0622372683
26
BC
Distributie
7
13.00
P.
Princen
665781
Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
September
wijkraadvergaderingen vanaf 20.00 uur
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
07 sept
BC
Sluiting aanlevering nr 7
G. Pollemans
524029
26 sept
BC
Distributie nr 7
13.00
P. Princen
665781
klankbordgroepvergaderingen
vanaf
19.30 uur
Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.

GG&GD
politie, buurtbrigadier patricia van dijk
stadswacht
GEMEENTE stadswinkel
informatiecentrum brandevoort
wijkopzichter (dienst SOB)
graffitimeldpunt
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water
WELZIJN BRANDEVOORT
spoedlijn
spoed buiten kantoren
huisartsen - dr. kaiser en dr. veldhuizen
huisartsen - dr. keuning en dr. smeulders
bellen: tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
gezondheidscentrum brandevoort, De Plaetse 98
www.brandevoort.huisartsen.nl

112
51 39 71
58 48 88
0900 - 8844
845970
58 77 77
www.helmond.nl/meldpunt
66 78 78
58 76 90
50 72 98
0800 - 9009
59 48 94
50 47 04
0900 - 8861
50 47 05
50 47 06

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

31 99 51

apotheek brandevoort

50 47 00

ziekenhuis elkerliek helmond

59 55 55

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

66 46 44
66 71 65
52 27 15
06 - 49 22 55 50
52 46 53
59 95 64
55 03 88
06 - 54 35 57 69
50 47 00
53 28 00
50 47 12
66 38 99
0900 - 206 44 44
0900 - 899 86 36
32 80 00
51 49 11
06 - 33 70 01 44
66 47 22
33 26 83

SCHOLEN, KINDEROPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150, stepekolk - oost 53
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53

66 78 57
52 04 34

peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3
kinderopvang vestein, koolstraat 3
kinderopvang ’t trommeltje, iekendonksevoort 49
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1
gastouderburo SPRING
gastouderburo FLEX

06 - 50 86 38 03
06 - 30 08 17 07
43 24 30
52 11 18
33 51 92
33 51 92
59 52 57
84 65 90

mei 2008 71

belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

