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Na een introductie door voorzitter Tiny de Krom, vertelde
Pim Stel op welke wijze de tentoonstelling was gemaakt en
ingericht. Hij bedankte de leden van de tentoonstellingswerkgroep voor hun inzet. Daarna gaf gastcriticus Hendrik Bongenaar een optimistisch getinte toelichting op wat hij vooraf van
de tentoonstelling al had gezien. FotoClub Brandevoort was
volgens hem op de goede weg.
Wethouder Frans Stienen leverde een goede bijdrage door
een frisse kijk op de fotografie en de fotografen.

redactie
alfonne van der vleuten,
cora brouwer, marga dobma,
kiki krabbendam-keulemans,
kees kuijper, patricia teuns
distributie
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paul princen

“De BC vindt de onderhavige problematiek een
hoogst belangwekkende zaak voor de wijk. Er
lijkt een complex proces aan feiten en afspraken
rondom de problematiek te spelen. Iedereen uit
de wijk dient zich over deze zaak een goede
mening te kunnen vormen. De BC kiest er dan
voor om zo transparant mogelijk de gebeurtenissen, feiten en afspraken te publiceren.

bij vragen of klachten over bezorging:

12-17

distributie@brandevoortercourant.nl
advertenties
werving paul princen
opmaak www.spons.nu
advertenties@brandevoortercourant.nl
vormgeving & opmaak

Het kan je niet ontgaan zijn, al die bouwactiviteiten rechts na
het viaduct als je de wijk uitrijdt.Waar eens een witlofkwekerij
was, openen de broers Maikel en Stefan Habraken op 25 en 26
april aanstaande, de deuren van de Brandevoortse Hoeve.Van
11.00-17.00 uur is iedereen van harte welkom. De hoeve aan
de Medevoort is een unieke combinatie van boerderijwinkel
met streekproducten, een dierenweide, een kinderspeelweide
en een terras.

johan janssen
drukkerij
vanGrinsven drukkers bv, venlo
oplage: 3.200 exemplaren
omvang 72 pagina´s

25

kopij-adres
giel pollemans, tyssenvoort 5

De wijk is voor iedereen. In alle Helmondse wijken wonen
verschillende groepen bewoners met elkaar samen. Er zijn
gezinnen met kinderen, ouderen en jongeren. Gezamenlijk
wordt gebruik gemaakt van de ruimtes en voorzieningen in
de wijk.Vaak levert dat geen problemen op, maar soms is er
wat extra aandacht nodig om iedereen een goede en prettige leefomgeving te bieden.Wat doet de straathoekwerker?

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

49

brandjes
brandjes@brandevoortercourant.nl

Zaterdag 18 april inleveren van 12.00 tot 13.00 uur. Start
verkoop 14.00-15.30 uur. Voor de tweede keer wordt de
fietsbeurs georganiseerd. Op zaterdag 18 april wordt het
plein van de openbare basisschool/Multi Functioneel Centrum omgetoverd tot een waar fietsparadijs. Iedereen kan
geheel vrijblijvend zijn/haar fietsen te koop aanbieden. Ook
schaatsen, skeelers, driewielers, duwfietsen, steps, bolderkarren en andere vervoersmiddelen nemen wij aan.

reacties
info@brandevoortercourant.nl
foto voorpagina
ugur ozdemir
www.ugurozdemir.nl
de redactie behoudt zich het recht voor,
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. De ingeleverde kopij verplicht de
redactie niet tot plaatsing. Opname van
kopij betekent niet automatisch dat de
redactie het met de strekking ervan eens
is. Ook is het mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle
aangeleverde kopij wordt geplaatst. De
redactie is niet verantwoordelijk voor
teksten en zetfouten
in advertenties.
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redactioneel
maart 2009
Gemeente kiest voor Brandevoort...
Niet alleen de voetbalclub is mogelijk in Brandevoort.
Door de keuze van investeren in sociaal culturele aangelegenheden voor de wijk Brandevoort geeft de gemeente impliciet een geloofsbrief af dat zij de andere kant
van de wijk ook belangrijk vindt. De kant van de sociaalculturele ontwikkeling. Hoewel de keuze alleen nog maar
door de leden van de commissie Samenleving is gemaakt,
geeft de stellingname toch al een duidelijke richting af.
Verder is het zo dat we nog wel de mening van de gemeenteraad moeten afwachten, daarna is het helemaal
duidelijk hoe Brandevoort en de gemeente de komende
jaren aan de slag gaan.
Het sportcomplex aan de Kaldersedijk zal ingrijpend
veranderd worden. De velden ondergaan een schaalvergroting, de KNVB moet helemaal tevreden zijn en alle
drempels om aan de Sportvereniging Brandevoort te
kunnen deelnemen zijn helemaal weggenomen.
In een open en eerlijke brief neemt Rieny Peters afscheid
van onze wijk als beheerder van het Wijkhuis. Het is onverwacht en sneu om te zien dat op zo korte termijn
meningen en mogelijkheden uit elkaar lopen. De bijdrage
en inzet van Rieny waren zeer Brandevoort eigen en gemoedelijk, zoals in onze wijk behoort. Wij zullen deze
omgang missen en hopen erg dat een nieuw beheer van
dezelfde uitgangpunten zal werken. Rieny, veel succes en
voldoening in de nieuwe werkkring. En hopelijk dat je op
een andere manier weer snel in de wijk herkenbaar bent.

Daarnaast gaat de wijk er echt zelfstandig en fris tegenaan. Nog voordat de lente zich manifesteert, heeft de
kindervakantieweek groep alles al rond voor haar activiteiten in de zomervakantie. Dat is een mooi vooruitzicht
als de paaseieren vol ongeduld liggen te wachten in het
Antoniusbos en Koninginnedag zich eind april in volle
glorie aandient.
Er komt ons dus een vrolijke en gezellige tijd tegemoet,
zeker als we nu al denken aan het fierljeppen, wanneer
de Brandevoorter bewoner aan de kant van de Ecozone
in de zon van het water geniet.
Ook al lijkt de uitslag van de hoogspanningsroute in de
hoogte te gaan, toch blijven we met de actiegroep hopen op een ontwikkeling, waarbij de masten definitief de
grond in gaan. Dit hopen wij vooral als we zien welke
onduidelijke kanten er nu nog steeds kleven aan deze
onooglijke obstakels. Volg onze media de komende weken met argusogen.
En tot slot schrijven we deze overwegingen in de ongelooflijke herinnering dat onze vaste brandweerschrijver René Kuyt plotseling overleden en verdwenen is.
Een moment dat niet voorstelbaar is en dat opnieuw de
absurditeit van het bestaan aantoont. Wij wensen zijn
vrouw en alle andere dierbaren van René veel steun. n
GP
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vanuit de wijkraad
Wijkraad zoekt secretaresse

Het bestuur van de Wijkraad Brandevoort bestaat momenteel uit vier personen. Dat is voor de vele onderwerpen die behandeld moeten worden absoluut te weinig. We willen dan ook graag het secretariële werk aan
een secretaresse overdragen, zodat de huidige secretaris
zich kan richten op beleidsmatig bestuurswerk.
U heeft in de media kunnen lezen dat de Wijkraad zowel op de terreinen van jeugd, sportaccommodatie en
scholen regelmatig de handen ineen heeft moeten slaan
om de Helmondse politiek ervan te overtuigen dat er
ook aandacht aan Brandevoort moet worden besteed.
Het is een prachtige wijk met allerlei evenementen,
maar duidelijk is dat niets vanzelf gaat. Voor een minimale sportvoorziening en tijdige aanleg van basisscholen moet geknokt worden. Dit doet de Wijkraad samen
met haar commissies (verkeer, buurtpreventie, spelen &
groen, webmasters), én in goede samenwerking met de
actieve stichtingen in onze wijk, zoals de stichting Cultureel Centrum Brandevoort, de stichting Brandevoort in
Actie, de stichting Sport en bewegen en vele andere. Gelukkig kunnen we stellen dat het vele werk zijn vruchten
afwerpt. We doen het dus zeker niet voor niets!

Veel doen betekent ook dat er regelmatig vergaderd en
gecommuniceerd wordt. Ook worden we vrijwel dagelijks benaderd via e-mail of brief door bewoners, gemeente of anderen. Als wij wat willen bereiken, moeten
we zo professioneel mogelijk opereren. Zorgen dat vragen en opmerkingen van mensen door de juiste personen in behandeling worden genomen, dat men tijdig een
reactie krijgt en dergelijke zijn zaken die voor ons voor
zich spreken, maar die wel even moeten gebeuren. Daarvoor zoeken we dus HULP.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij in de wijk mensen hebben wonen, die geen full-time baan hebben en die bereid
zijn de handen uit de mouwen te steken voor het belang
van de wijk.We zoeken een secretaresse (m/v) die in haar
eigen tijd zorgt dat het secretariaat van de Wijkraad soepel verloopt en die de vergaderingen organiseert en notuleert. Op onze website www.wijkraad.brandevoort.nu
kunt u meer lezen over het werk van de Wijkraad, het
aantal vergaderingen en dergelijke. Bent u geïnteresseerd
om met ons eens vrijblijvend over het secretaressewerk
van gedachten te wisselen, stuur dan even een mailtje
naar wijkraad@brandevoort.org. Bedankt! n
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FCB Tiny de Krom, wethouder Frans Stienen en gastcriticus Hendrik Bongelaar Winnares Martine Vogels en voorzitter Tiny de Krom

Martine Vogels

Guido van Echteld

Geslaagde vierde tentoonstelling
FotoClub Brandevoort
Na een introductie door voorzitter Tiny de Krom, vertelde
Pim Stel op welke wijze de tentoonstelling was gemaakt
en ingericht. Hij bedankte de leden van de tentoonstellingswerkgroep voor hun inzet. Daarna gaf gastcriticus Hendrik
Bongenaar een optimistisch getinte toelichting op wat hij
vooraf van de tentoonstelling al had gezien. FotoClub Brandevoort was volgens hem op de goede weg.
Wethouder Frans Stienen leverde een goede bijdrage door
een frisse kijk op de fotografie en de fotografen. Hij sloot
aan op de woorden van Hendrik Bongenaar en benadrukte
het gegeven dat de presentatie een grote invloed heeft op
de indruk die een foto of een groep personen maakt.
Daarna openden de wethouder en de voorzitter de deuren van de tentoonstelling, waar meer dan 200 foto’s waren
opgehangen.
Hendrik Bongenaar gaf de wethouder en andere belangstellenden zijn visie op de tentoongestelde foto’s. Een speciaal
deel van de tentoonstelling was door de architectuurgroep

Edgar Langen

Erwin Peek

fotoclub
brandevoort
gewijd aan een bezoek aan het plaatsje Doel bij Antwerpen.
Doel staat op het punt van de aarde te verdwijnen door de
uitbreiding van de haven van Antwerpen en de aanpalende
kerncentrale.
Het bezoek aan de tentoonstelling was evenals vorig jaar
groot: meer dan 500 mensen. Opnieuw kregen de bezoekers de gelegenheid om de mooiste foto te nomineren. De
winnares werd Martine Vogels met haar opname van de Uilvlinder. Op de tweede plaats eindigde Guido van Echteld
met zijn foto Lichtpuntje. Op een gedeelde derde plaats eindigden Edgar Langen met zijn opname New York 2 en Erwin
Peek met zijn opname aan het Eindhovens kanaal.
Zowel de winnaars als de overige leden van FotoClub Brandevoort maken zich nu al op voor de lustrum tentoonstelling in maart 2010. n
albert ticheler
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org
565621
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wijkhuis ‘t brandpunt altijd in beweging
Activiteiten
Ook in april barst het weer van de activiteiten in het
wijkhuis. Naast het normale programma staan ook nu
weer enkele grote evenementen op de rol.
Op zaterdag 4 april organiseert Koor Brandevoort (KoBra) een korenavond. Elders in deze BC treft u daarover
meer informatie aan.
Op zondag 5 april vindt het jaarlijkse Open Huis in het
wijkhuis plaats. Allerlei groeperingen en verenigingen zullen zich daarbij presenteren om u te informeren over
alles wat er in onze prachtwijk zoal te doen is. Ook hiervan treft u elders in deze BC meer informatie aan.
Op zaterdag 18 april treedt de zanger Srdan Kekanocvic op in het wijkhuis met het programma Zo zijn de
Nederlanders. De Joegoslavische troubadour zingt Hollandse liederen met een Balkantouch. Zijn zelfgeschreven
Nederlandse liedjes vormen een prachtige combinatie
van zijn eigen gevoeligheid en onze Hollandse nuchterheid. Beminnelijke liederen van Willem Vermandere, Miel
Cools en Connie Stuart maken in zijn programma een
rentree voor het publiek. Ook de mooie ballades uit
zijn eigen land krijgen een plekje in dit muzikale verhaal.
Srdan is zanger in hart en nieren, zijn stem streelt ons
oor en raakt ons hart. Na vele omzwervingen door ons
land en nu al achttien jaar in Nederland wonend, heeft
Srdan zijn plekje in het Noord-Hollandse Heiloo gevonden. Hij staat met zijn gevoelige Joegoslavische hart, diep
verankerd in onze Hollandse klei. Hij heeft in al die jaren
de Nederlanders beter leren kennen en houdt ons in
cabaretvorm een spiegel voor, waarin wij onze typisch
Hollandse gewoonten en ‘eigen-aardigheden’ ontwaren.
Daarom de titel Zo zijn de Nederlanders. Een mooie ontmoeting tussen verschillende culturen, een sfeervolle
avond met anekdotes en veel muzikale juweeltjes.

start met het zoeken van een nieuwe beheerder. Het
bestuur verwacht in de volgende BC de beheerder te
kunnen voorstellen.

Dancing with the Stars Brandevoort

Activiteiten

Op het moment dat u deze BC ontvangt, is net ronde
twee van dit evenement gedanst.Wie daarvan de winnaars
zijn, kunt u lezen op onze website www.brandpunt.info.
De derde ronde wordt gedanst op zaterdag 23 mei. In de
volgende BC zal ik daarop meer in detail treden. Kaartjes
zijn natuurlijk al te koop aan de bar in het wijkhuis!

Kijk op onze website www.brandpunt.info voor het altijd
actuele overzicht van activiteiten. n

Uw post via het wijkhuis
Door verschillende groeperingen in de wijk is gevraagd
of ze het adres van het wijkhuis kunnen gebruiken als
postadres. Het bestuur wil daaraan graag meewerken.
Uiteraard zijn er beperkingen gesteld aan deze service.
Het is alleen beschikbaar voor niet-commerciële groeperingen uit de wijk Brandevoort. In het wijkhuis wordt
een postbuskast geplaatst, waar de post per groepering
wordt gedeponeerd. Indien u van deze gratis dienst gebruik wilt maken, kunt u dat doen door met ondergetekende contact op te nemen. Ik zal u dan over de spelregels in detail informeren.
Vrijwilligers en Bestuurslid gezocht!
Na de oproep om vrijwilligers in de vorige BC heeft zich
een aantal mensen gemeld, waarvoor we erg dankbaar
zijn. Maar onze ploeg kan natuurlijk nooit groot genoeg
zijn! We zoeken nog steeds naar mensen die bereid zijn
zo nu en dan in het wijkhuis te helpen bij allerlei werkzaamheden. Daarbij zijn we op dit moment vooral op
zoek naar mensen die een beetje technisch inzicht hebben en bereid zijn zo nu en dan diverse voorkomende
klusjes te verrichten.
Ook is inmiddels het bestuur uitgebreid met de komst
van Simone Haertel. Zij zal zich vooral bezig houden met
P&O zaken binnen de stichting. Het bestuur heet Simone
van harte welkom!
Ondanks deze uitbreiding zijn we nog steeds op zoek
naar iemand die binnen het bestuur de public relations
voor zijn of haar rekening wil nemen. Heeft u bestuurlijke ervaring en heeft u ervaring in pr, neem dan eens vrijblijvend contact op met ondergetekende. Ik informeer u
graag over werklast en functie inhoud.

fons bosman,
secretaris@brandpunt.info
voor meer informatie: www.brandpunt.info

Wijkhuis ’t BrandPunt krijgt een nieuwe beheerder
Na het vertrek van de beheerder van wijkhuis ’t BrandPunt per 1 maart 2009 is het bestuur voortvarend ge-
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hoogspan
in bra
De BC vindt de onderhavige problematiek een hoogst
belangwekkende zaak voor de wijk. Er lijkt een complex
proces aan feiten en afspraken rondom de problematiek
te spelen. Iedereen uit de wijk dient zich over deze zaak
een goede mening te kunnen vormen. De BC kiest er
dan voor om zo transparant mogelijk de gebeurtenissen,
feiten en afspraken te publiceren. Op dit moment zijn er
2 partijen, die zich intensief bezig houden met de hoogspanningsmasten en trachten een zo goed mogelijk oplossing hiervoor te vinden: de actiegroep van bewoners,
die in de buurt van de masten wonen en het college van
B&W, die besluiten moet nemen over het vervangen van
oude masten.
In deze zaak is voor de BC de volgende stelregel uitgangspunt: zoveel mogelijk openheid geven over de gang
van zaken en trachten te voorkomen dat er drogredenen
worden gehanteerd en dat er misleidende informatie
naar buiten komt. Een zo groot mogelijk feitelijke informatie moet de basis zijn voor goed bestuur en betrouwbare meningsvorming bij bewoners en hopelijk leidt een
en ander tot een besluit, waarin maximaal voordeel is
behaald.
De huidige stand van zaken op dinsdag 24 maart is nu zo,
dat bij het ter perse gaan van deze courant, de gemeente
en de actiegroep nog niet uitgepraat zijn. De wijkraad
van Brandevoort geeft in deze gang van zaken aan dat zij
een zorgvuldige en open communicatie over de gang van
zaken op prijs stelt.

Wij citeren de mening van de wijkraad in deze thematiek
graag: “… Wij proberen vooral te bewerkstellingen dat de gemeente de informatie van het actiecommittee serieus neemt
en in gesprek blijft.Tevens hebben wij bewerkstelligd dat Stienen in de KBG heeft toegezegd een onafhankelijke meting te
laten uitvoeren als e.e.a. gerealiseerd is. Als wijkraad zullen we
dat ook nog eens schriftelijk bevestigen richting de Gemeente,
waarbij we ons focussen op de afspraak dat na realisatie van
de hoogspanningsmasten/lijn de juiste metingen worden uitgevoerd, volgens de officiële normen en procedures. En dat wij
als wijkraad betrokken moeten worden bij de keuze van het
onafhankelijke bureau die een en ander moet uitvoeren en
de te hanteren procedures (wij zullen dan op onze beurt de
kennis van het actiecomité hierbij betrekken). Tevens nemen
we daarin op dat de wijk ervan uit moet kunnen gaan dat
de gemeente bij de berekeningen (die volgens de gemeente
aantonen dat de voorgenomen verplaatsing leidt tot nergens
wonen/leven boven 0,4 microTesla) de juiste procedures heeft
gevolgd en zo niet dat dit alsnog gebeurd. Dus een combinatie
van de juiste berekeningen vooraf en de juiste metingen na
realisatie (niet alleen op 1 moment maar over langere periode en rekening houdend met piek / maximale belasting) ...”
Wij zullen u via onze site en onze volgende courant van
april verder op de hoogte houden.
Ten slotte wensen wij u veel wijsheid bij het vormen van
uw mening en het mede beïnvloeden van de besluitvorming
over de masten, die boven of onder de grond zullen gaan…
de redactie van de bc

12

b r a n d e vo o r t e r c o u r a n t

nning
andevoort
Teleurstellende ervaring met de gemeente Helmond
en brief verzonden aan Wethouder Frans Stienen

Helmond, 6 maart 2009

Geachte heer Stienen,
Het besluit van B&W om verder te gaan met het verplaatsen van hoogspanningsmasten en het samenvoegen van de 380kVen de 150kV-hoogspanningslijnen en om daarvoor de reeds in gang gezette raming van het ondergrondse tracé abrupt af te
breken, is bij de bewoners van Brandevoort in het verkeerde keelsgat geschoten.
Men vindt dit een staaltje van onbehoorlijk bestuur gezien de afspraken die er lagen waarbij een deadline was gesteld van 31
maart 2009.Vooral de manier waarop heeft ons diep gekwetst en wij zijn tot de conclusie gekomen dat de werkgroep vanaf
het begin niet serieus genomen is en voortdurend voor de gek is gehouden.
Vanwege de lengte van de brief en de beperkte kopij ruimte, vat de redactie de rest van deze brief samen en plaatst het origineel op de site van deze courant: www.brandevoortercourant.nl. Op deze manier kan iedere bewoner toch kennis nemen
van de mening van de actiegroep.
Een globale samenvatting van de rest van de brief:
Vanaf september2008 tot in maart 2009 communiceert de actiegroep met de gemeente over de volgende 2 vragen:
Wat kost het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen?
Kunnen de berekeningen en metingen van KEMA, omdat deze onvolledig zijn, opnieuw worden uitgevoerd?
Door miscommunicatie, het niet goed op elkaar afstemmen van afspraken en het niet volledig informeren, is de actiegroep
van mening dat de feiten en de gang van zaken zo breed mogelijk moet worden gepubliceerd. Door iedere bewoner goed
op de hoogte te stellen kan men het beste zijn eigen mening vormen over deze kwestie.
De actiegroep hoopt uiteindelijk dat de gemeente tot het inzicht komt dat het plaatsen van de hoogspanningsmasten bovengronds een slechte zaak is.

De werkgroep ‘530 kV onder de grond’ bestaat uit Jan Klomp, Jan Vermulst en Floor Swinkels

jaar gang 10 maar t 2009

13

Aan de leden van de gemeenteraad.

Aan de leden van de gemeenteraad.
In de tussentijd werd duidelijk dat de allereerste aanleg ooit van 380 kV onder de grond in Delfland neer gaat
Raadsinformatiebrief
Helmond
komen op  12,3 mln per kilometer. In Brandevoort hebben we het over 2,4 km, Projectbureau
en een gecombineerd
tracé
van zowel 380 kV als 150 kV.
Helmond, 9 maart 2009

Ons kenmerk: 0999012757

Doorkiesnr.: 7706

Tijdens hetBrief
gesprek
van
16 februari
2009
Onderwerp:
bewoners
inzake
hoogspanning
Raadsinformatiebrief

bleek inderdaad
er nog niets aan de
hoogspanning
in
Uwdat
kenmerk:
Uw brief d.d.:Helmond
Projectbureau
Brandevoort was gedaan. De betrokken ambtenaar werd medegedeeld dat ze graag een raming wilden
maken, maar dat de gemeente dan wel met de betreffende bouwbedrijven in zee zou moeten gaan.
Helmond, 9 maart 2009
Ons kenmerk: 0999012757
Doorkiesnr.: 7706
Geachte
raadsleden
Uiteraard
kon dit niet worden toegezegd aangezien het een aanbesteding betreft die door Tennet zal worden
Geachte
raadsleden
Onderwerp: Brief bewoners inzake hoogspanning
Uw kenmerk:
Uw brief d.d.:
uitgevoerd.
Op 9 maart ontving u een mail (dd 6 maart 2009) van de heren J. Klomp, J. Vermulst en F. Swinkels inzake het verplaatsen van de
hoogspanningsmasten
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Geachte
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nning
andevoort
Hoogspanning in Brandevoort

Het besluit om niet ondergronds te gaan is door het college van B&W bevestigd aan de Raad, echter de motivatie die
daarbij gebruikt wordt, blijft gestoeld op verouderde aannames, ontwijken van advies en richtlijnen van VROM, foutieve
informatie en zelfs het ontkennen van gemaakte afspraken. Ons vertrouwen in het college is daardoor geheel verdwenen
en krijgt van ons een zware onvoldoende: een 1 voor de moeite.
In antwoord op het schrijven van het college betreffende een reactie van onze brief die we aan alle fractievoorzitters
verzonden hebben het navolgende:

Het antwoord van B&W bevat veel onjuistheden:
Wij herhalen met klem dat de deadline van 31 maart 2009 wel is afgesproken. Hiervan zijn vele getuigen die deze datum
op 16 februari 2009 met elkaar hebben vastgelegd. Het is dus gewoon een grove leugen van de betreffende ambtenaar.
Verder wordt de bal inzake de vertragingen bij de werkgroep en bedrijven neergelegd, terwijl de opdracht voor het beantwoorden van twee essentiële vragen, tot tweemaal toegezegd door wethouder Stienen, bij de betreffende ambtenaar was
neergelegd.
Ter herinnering:
Vraag 1: wat kost het onder de grond brengen van de hoogspanninglijnen (380 en 150 kV) over een lengte van ca. 2,4
kilometer
Vraag 2: kunnen de metingen en berekeningen gedaan worden conform de richtlijnen en advies van het ministerie VROM
en RIVM

Beide instanties VROM , RIVM en TenneT geven een indicatieve zone aan van minimaal 150 meter aan beide zijden van de
hoogspanningslijnen bij een 380 kV lijn, die nog aanzienlijk verbreedt wordt bij een maximale belasting uitgedrukt in ampères. Ook KEMA geeft een indicatieve zone van ruim 150 meter.
Deze vragen leverden een eerste vertraging op van ca. 5 weken. Het halve antwoord (wat later bleek geheel foutief te zijn)
was een al reeds lang bekend bedrag van €18,7 miljoen. Er was dus niets uitgevoerd. Op de tweede vraag werd helemaal
niet gereageerd.
Daarop is de werkgroep gestart met het onderzoeken van de kosten van een eventuele ondergrondse aanleg. Er is contact
gezocht naar bij een bouwbedrijf omdat daar een ingang was voor de werkgroep.
Deze firma heeft toegezegd te onderzoeken of het voor het bedrijf (Klokbouw BV) een mogelijk nieuwe activiteit kon zijn.
We kregen hierop een bevestigend antwoord. Toen is het bedrijf gaan praten met de firma Dura Vermeer BV, die ervaring
heeft met het onder de grond brengen van leidingen. In de onderlinge communicatie is toen door de betreffende ambtenaar 13 januari genoemd als zijnde een deadline. De 6 miljoen is als richtprijs afgegeven en was als indicatie bedoeld voor
de bedrijven.
Deze is gezien de complexe materie niet gehaald mede doordat er extra informatie (grondonderzoek en tekeningen) benodigd waren. Op 14 januari is dit medegedeeld aan wethouder Stienen. In een reactie hierop gaf de wethouder interesse
te hebben in de voortgang. Getracht is om direct rond de tafel te gaan zitten maar de Gemeente kon niet eerder dan 2
februari, een mogelijke vertraging van ruim 3 weken. Deze datum is daarna door de Gemeente verschoven naar 16 februari. De raming is medio week 12 beschikbaar en niet op 31 maart, zoals in de brief vermeld staat. Is dit om verwarring te
zaaien over de deadline van 31 maart?
De brief van het college is tendentieus en riekt sterk naar manipulatie.
De Gemeente heeft, ondanks toezeggingen, niets anders gedaan dan achteroverleunen en vertragen. De informatie van
B&W naar fractievoorzitters en raadsleden is op vele punten slecht en buiten de waarheid.
Wat heeft de € 12,3 mln. per km in de Randstad (opgave is van ruim 2 jaar geleden toen ook Brandevoort nog € 18,7
mln. kostte) te maken met het bod van TenneT van € 4 mln. per km in Brandevoort? Ook in de Randstad is sprake van
een gecombineerd tracé.!
We hebben TenneT dit fenomenale verschil voorgelegd en gevraagd om een toelichting. Het blijkt maar eens te meer dat
men zeer slecht is geïnformeerd of zelfs de moeite niet neemt om zich te laten informeren!
Blijkbaar beseft men bij de Gemeente niet dat het opstellen van een raming zorgvuldig moet gebeuren en daarom tijd kost.
Het op kosten jagen van bedrijven, (meetings, reiskosten, inzet van medewerkers, etc. voor het uitvoeren van een betrouwbare raming) zonder dat men de uitkomst wil afwachten, is beneden alle peil.
Klaarblijkelijk heeft men nu ineens haast in een traject waarin ze zelf continue op de rem hebben getrapt.
In Brandevoort wacht men nog steeds op de antwoorden van de Gemeente Helmond!!!
Het comité “530kV onder de grond”
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naar aanleiding van de wijkraad
Helmond, 28 maart 2009
Hallo allemaal,

Als bestuurslid van de Wijkraad ben ik een aantal jaren terug het beheer gaan doen van het tijdelijke wijkcentrum en heb daar de eerste sociaal culturele activiteiten mogelijk gemaakt.Vandaar dat ik ook betrokken raakte
bij de ontwikkeling van het nieuw te bouwen wijkcentrum wat later dezelfde naam zou voeren als het tijdelijke
centrum. Samen met het toenmalige bestuur van de Wijkraad is er veel energie gestoken in het wensen pakket
dat we voor ogen hadden ten aanzien van de inrichting, faciliteiten en uitstraling van het toekomstige gebouw.
Mijn partner en ik hebben in de uitwerking van deze ideeën en de uiteindelijke realisatie erg veel vrije tijd gestopt om mogelijke leveranciers te bezoeken om zodoende de juiste keuzes te kunnen maken. Toen de oplevering in zicht kwam is er een beheerstichting opgericht waar een aantal bestuursleden van de Wijkraad zitting in
heeft genomen, die in eigen kring een aantal mensen hebben benaderd om het bestuur te complementeren. In
de eindfase van de bouw heb ik op kosten van de gemeente de inrichting en installatie van alle middelen begeleid zodat we twee maanden na de oplevering in januari 2006 de deuren officieel konden openen. Brandevoort
heeft met ’t BrandPunt een schitterend gebouw staan met voorzieningen waar menig commercieel bedrijf zijn
vingers bij aflikt, maar het succes van het centrum wordt voornamelijk bepaald door de mensen die er werken.
De meeste vrijwilligers heb ik persoonlijk benaderd en ik mag zeggen dat we mede dankzij hun inzet een mooi
resultaat hebben neergezet. Ondanks dat mijn ziel en zaligheid bij het gebouw en de daar werkzame mensen
ligt heb ik besloten om per 1 maart mijn ontslag te nemen. De belangrijkste reden hiervan is dat er op diverse
punten een verschil van inzicht is ontstaan wat mij uiteindelijk heeft doen besluiten naar een andere werkkring
uit te zien. Half januari heb ik naar aanleiding van een advertentie in de krant een sollicitatiebrief gestuurd naar
Volker Wessels Telecom en is de zaak binnen veertien dagen rondgekomen.
Natuurlijk zal ik de ontwikkelingen rondom ’t BrandPunt op een afstand blijven volgen om mijn opvolger niet
voor de voeten te lopen. Gezien mijn interesse in de theatertechniek sluit ik niet uit dat ik op termijn een rol
zou willen spelen binnen de groep vrijwilligers die binnen dit werkveld actief zijn.Verder wil ik de participanten,
gebruikers en vrijwilligers bedanken voor de prettige samenwerking die geleid heeft tot een positief bedrijfsresultaat en een gezellige sfeer binnen het centrum. Waarbij ik in het bijzonder de vrijwilligers wil noemen
die met hun tomeloze inzet de belangrijkste succesfactor zijn van het wijkcentrum. Zonder hun inzet was het
alleen een mooi gebouw met prima faciliteiten maar ook niet meer dan dat!

Succes en tot ziens,

Rieny Peters
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paasseieren zoeken 2009
Stichting Brandevoort in Actie, commissie Pasen organiseert ook dit jaar weer paaseieren zoeken. Het paaseieren
zoeken vindt op Eerste Paasdag 12 april 2009 plaats, voor alle kinderen van Brandevoort tot en met groep 2.
WAAR EN HOE LAAT?
De paashaas verwacht jullie om 10.30 uur bij het Antoniusbosje tegenover Basisschool de Vendelier.
Hier staat voor de kinderen tevens drinken en iets lekkers klaar.
VERDER VERLOOP:
• Na het zoeken van de eieren worden deze verzameld in manden.
• Daarna worden er snoepzakken uitgedeeld en de winnaars van het zilveren ei kunnen hun prijsje van de paashaas
in ontvangst nemen.
• Einde om ongeveer 11.45 uur.
INSCHRIJVEN:
Vul onderstaand formulier in en laat deze tegen betaling van € 1,50 (per kind) voorzien van
een stempel op een van onderstaande adressen op donderdag 9 april van 18.30- 20.30 uur.
• Troymanshoeve 15
• Wedelsvoort 6
NOG BELANGRIJK VOOR DE OUDERS:
Wij willen graag benadrukken dat er per kind maar één ouder mee kan zoeken!!!!!!!!!!
Bij slecht weer kunnen de kinderen op Eerste Paasdag 12 april, op vertoon van het gestempelde
formulier, de paaseieren ophalen van 10.30 tot 11.45 uur in het MFC.

!
**** INSCHRIJFFORMULIER****
Paaseieren zoeken Eerste Paasdag 12 april 2009
Achternaam:_________________________________________________________________________________________
Aantal kinderen + leeftijd:_______________________________________________________________________________
Telefoonnummer:_____________________________________________________________________________________
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sportvereniging brandevoort
Sport en beweging op de KalderseDijk
De beslissing om in Brandevoort een volwaardig sportpark te maken blijft niet zonder gevolgen. De vereniging
SV Brandevoort is voortvarend aan de slag gegaan. Met
de KNVB is overleg geweest. De gemeente heeft ondertussen aangegeven dat zij aan alle eisen van de landelijke
organisatie zullen voldoen. Het uitbreiden van de sportvoorzieningen, zoals de accommodatie en de nieuwe
grasvelden met een andere ligging en de kunstgrasvelden komen er aan. De komende maanden komt er een
preciezere planning van wanneer alles wordt opgeleverd.
Maar als een paal boven water staat het gegeven dat
vanaf september de Brandevoorters zelf hun voetbaleer mogen en moeten verdedigen. Dat zal zeker lukken.
Een eigen accommodatie, eigen publiek en nog veel meer,
jong en oud gaan aan de slag in deze mooiste wijk van
Nederland.
Een kleine inkijk in de veranderingen van het sportcomplex aan de Kaldersedijk biedt het volgende aanblik: velden op een andere manier plaatsen, zodat de ruimte om
de velden voldoen aan de KNVB-criteria, de uitbreiding
van twee kunstgrasvelden aan de andere kant van de weg,
waar nu nog de pony’s grazen, een modern groot gebouw
met alles erop en eraan tussen de echte grasvelden en
de kunstgrasvelden, een groen ingericht soortcomplex
met veel volwaardig uitgegroeide bomen, die een beetje
anders zijn geordend en ten slotte veel vlotte en bewegende groep mensen, die bijna dag en nacht actief zijn in
groepsverband. Al met al zal de Kaldersedijk een nieuw
punt van ontmoeting zijn van de wijk, die mensen kunnen

binden en boeien en van waaruit allerlei bestaande initiatieven kunnen vertrekken. Het zou zo ver kunnen gaan
dat het zwaartepunt van ontmoeting misschien wel verschuift van de Markthal naar de sporthal-accommodatie.
Voorlopig echter beginnen we binnenkort met de semipermanente gebouwen met kleedkamers en kantine en
wij zien al sterk uit naar de echte accommodatie die in
2011 klaar moet zijn. Dus u snapt dat de oproep om mee
te doen en u in te schrijven, de komende tijd erg nodig is.
Wie kunnen en zouden zich moeten inschrijven?
Kinderen vanaf geboortejaar 2004 tot aan de senioren,
die in een eigen team de Brandevoorter kleuren gaan
vertegenwoordigen. Uiteraard hebben wij veel vrijwilligers nodig. Zij kunnen ook meteen aan de slag. Alles zullen we ook steeds bekend maken via onze site:
www.svbrandevoort.nl. Kijk dus regelmatig naar deze site.
Doe jij mee?????
Voor meer informatie: Regé van Duijnhoven, telefoon
0492 661208.

Brandevoort

WIJKVOETBALTOERNOOI
Beste voetbalvrienden: op zondag 21 juni zal weer het jaarlijkse wijkvoetbaltoernooi plaatsvinden. Dit toernooi is voor
jongens en meiden van 5 tot 65. De kinderen worden door ons ingedeeld in teams bestaande uit jongens en meiden van
ongeveer dezelfde leeftijd, de senioren worden ingedeeld met mensen uit dezelfde buurt (bijvoorbeeld Schutsboom, Brand,
Stepekolk en Veste). Het enige wat JE ZELF hoeft te doen, is zoveel mogelijk vrienden of vriendinnen bij elkaar te zoeken.
Dan kun je je opgeven via onze website www.svbrandevoort.nl onder wijkvoetbaltoernooi of onderstaand lijstje inleveren
op Brand 19 of Oud Brandevoort 28. Let op: jouw e-mailadres goed invullen, omdat wij per e-mail communiceren. Voor
informatie over aanvang en dergelijke, raadpleeg onze vernieuwde site www.svbrandevoort.nl.
Inschrijven is mogelijk tot 1 juni 2009. Let op: er is plaats voor tien jeugdteams en vijf seniorenteams. Dus wees er snel bij.

!
Inschrijfformulier Wijkvoetbaltoernooi Brandevoort
Naam:		

______________________________________________________________________

Adres:		

______________________________________________________________________

Telefoon:

______________________________________________________________________

E-mail:		

______________________________________________________________________

Leeftijd:

______________________________________________________________________

		

Schutsboom O 				

Stepekolk O

		

Brand O 					

De Veste O

jaar gang 10 maar t 2009

23

de brandevoortse hoeve
een droom die werkelijkheid wordt

Het kan je niet ontgaan zijn, al die bouwactiviteiten rechts na
het viaduct als je de wijk uitrijdt.Waar eens een witlofkwekerij was, openen de broers Maikel en Stefan Habraken op
25 en 26 april aanstaande, de deuren van de Brandevoortse
Hoeve. Van 11.00-17.00 uur is iedereen van harte welkom.
De hoeve aan de Medevoort is een unieke combinatie van
boerderijwinkel met streekproducten, een dierenweide,
een kinderspeelweide en een terras. In gesprek met Maikel
voel je de enorme bevlogenheid om van de Brandevoortse
Hoeve een succes te maken. De bourgondische gezelligheid
wil hij realiseren. De bezoekers moeten dit een plek vinden
waar ze gezellig kunnen zitten, kletsen en relaxen. Ook al
moet er nog heel wat gebeuren, bij mijn rondleiding zie je
dat alles tot in de puntjes wordt uitgevoerd. En ja, die groene loods is van tijdelijke aard. Die dient nu als opslag. Maikel
heeft zelf bedacht hoe de hoeve eruit moet zien en hij richt
zich nu op het interieur. Het hebben van een grote, hechte
familie biedt uitkomst bij de vele werkzaamheden; hij krijgt
veel hulp en advies van zijn ouders, nichten en neven. En,
geeft hij aan, hij is nog op zoek naar enthousiaste mensen
die in de winkel of op het terras willen werken.
“Voor de opening eind april, ligt de nadruk op de winkel en
het terras. In de loop van het jaar worden de speelweide
en dierenweide steeds verder uitgebreid. En dan heb ik nog
veel meer ideeën, zoals bijvoorbeeld een Bed and Breakfast,
kookclubs, proeverijen, educatiemogelijkheden. Maar nu
eerst maar eens zorgen dat de basis goed is,” aldus Maikel.

Boerderijwinkel
Stefan is de agrariër van de twee. Hij zorgt voor de aanlevering van eigen kweek op de hoeve. Je kunt hier onder
andere denken aan asperges, aardbeien, prei, aardappelen,
peulen, bospeen en zonnebloemen. Deze producten waren al te koop aan de Diepenbroek, het ouderlijk huis
van de broers, dat over een aantal jaren gesloopt wordt
voor Brandevoorter nieuwbouw. Naast eigen kweek
worden ook enkele streekproducten verkocht die zijzelf
niet maken. Op de website staan de openingstijden van
de winkel. Het streven is om uiteindelijk het gehele jaar
open te zijn, met voor ieder seizoen weer andere producten.
Eet-proefgelegenheid en terras
Maikel richt zich op de winkel en terras. Hij noemt het
geen restaurant of bar, maar ja, hoe omschrijf je het dan?
De bedoeling is dat, zowel binnen als buiten, de bezoekers kunnen relaxen. Op de menukaart staan vooral hapjes van producten uit de winkel.
Speel-, dieren- en picknickweide
Voor kinderen is er een leuk speeltuintje en een aantal
dieren. De basis is er eind april en de komende jaren
wordt deze steeds verder uitgebreid. Meer informatie:
www.brandevoortsehoeve.nl n
PT
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reactie op artikel
obs nieuwbouw in brandevoort
in courant februari 2009
De gemeente heeft zich in het voorjaar 2008 gerealiseerd
dat er een tekort aan klaslokalen en kinderopvangruimte
is. Daarop heeft zij de aftrap gegeven voor het bouwen
van het semipermanent schoolgebouw van OBS Brandevoort.Van de klankbordgroep met wethouder Stienen
en een voorlichtingsavond voor ouders met wethouder
Boetzkes en het schoolbestuur staat een verslag in de
BC van februari.
Met groeiende verbazing neem ik kennis van deze berichtgeving over de OBS-locatie en alle problemen die
daarmee samenhangen. Die verbazing wil ik graag met
u delen.
De initiële planning om het nieuwe schoolgebouw op te
leveren was januari 2009. Die planning was te agressief
volgens de wethouder. Jammer, maar zoiets kan gebeuren. Maar om elkaar nu op de borst te gaan slaan dat
het toch knap is dat het voor deze zomervakantie gaat
lukken, gaat mij toch te ver.
Allereerst omdat de gemeente begin 2008 pas wakker
wordt en concludeert dat er een tekort is. Dit terwijl dat
voor het schoolbestuur, maar zeker ook bij de wijkbewoners, al enkele jaren bekend was. Wethouder Boetzkes
geeft aan dat de gemeente gedateerde cijfers hanteert.
Men moet zich op die cijfers baseren omdat Den Haag
dat verlangt. Dat deze verouderd zijn en men daardoor
achter de feiten aan loopt - en zal blijven lopen! - daar
schijnt de wethouder zich niet verantwoordelijk voor te
voelen. Een van de gevolgen is dan ook dat de nieuwe
locatie voor het einde van het jaar al vol zit. Maar niet getreurd: de gemeente zal dit najaar evalueren. Jammer genoeg weer op basis van oude getallen, maar dat terzijde.
De nieuwe locatie gaan we voor de zomer realiseren!
Dat daarbij aan een aantal procedures wordt voorbijgegaan, dat laat de gemeente voor wat het is. Met de bouw
van de school is begonnen terwijl er nog geen ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, en er ook nog
geen bouwvergunning is afgegeven!!! Gelden er voor de
gemeente andere regels dan voor haar bewoners?
Tijdens de voorlichtingsavond door wethouder Boetzkes en het schoolbestuur zijn er vele vragen gesteld en
kwam de ongerustheid over verschillende onderwerpen
duidelijk naar voren. Zo zijn er de onderwerpen: luchtverversing, verkeersveiligheid en infrastructuur, grootte
van de school en speelruimte, en de gezondheidsrisico’s
voor onze kinderen door de ligging ten opzichte van de
hoogspanningslijnen. Op vele vragen kon de gemeente
een geruststellend antwoord geven. Andere zorgen zullen blijven bestaan. Zo is het devies voor het overvolle
schoolplein en de drukke klassen: voorlopig nog maar
even indikken.

Alle zorgen gaan mij aan het hart. Ook de wat bagatelliserende houding van de gemeente daarover steekt mij. Maar
op het onderwerp van de hoogspanning wil ik hier nader
ingaan. Zeker omdat de gemeente hier geen duidelijkheid
verschaft, zich achter dossiers en metingen verstopt en
waarbij er maar vanuit wordt gegaan dat dit allemaal klopt.
De getallen waarop de prognoses voor school- en opvangcapaciteit zijn gebaseerd leverden ook grote problemen op. Moeten we nu maar geloven dat de getallen met
betrekking tot de hoogspanning wel kloppen?
Hoogspanning, straling en gezondheidsrisico’s daarvan
vormen een complexe materie en men kan niet verwachten dat iedere ouder met die materie bekend is.
Dit zou een reden voor de gemeente moeten zijn om
hier extra voorzichtig en zorgvuldig mee om te gaan. Die
zorgvuldigheid zou zij kunnen betrachten door zich aan
de richtlijnen van VROM en de eigen documenten van
TenneT te houden. Die richtlijnen en documenten houden bij een 380 Kv lijn een onbebouwde zone van 300
meter (2 x 150 meter) aan. Nee, de gemeente Helmond
denkt daar anders over!!!!
De hoogspanning in Brandevoort is geen 380 Kv, maar
530 Kv want dat is een gecombineerde lijn van 380Kv
en 150 Kv. Ook uit een KEMA-rapport blijkt dat daardoor de onbebouwde zone nog verder op kan lopen. De
school komt op slechts 79 meter van die hoogspanning
te liggen. Waarom wordt van de normen afgeweken?
In de vorige editie van de BC zegt wethouder Stienen dat
er nieuwe metingen zullen worden uitgevoerd. Als deze
echter zorgvuldig worden uitgevoerd volgens de norm
van VROM 04-11-2008 dan moet gemeten worden op
VOLLE BELASTING en dan zal de onbebouwde zone
alleen maar breder worden.
In eerdere bijeenkomsten zoals die met de Wijkraad
van 9 oktober 2008 heeft de gemeente verklaard dat de
school niet in de zone zal liggen. Hoe dat kan zonder de
schoollocatie of de hoogspanningslijnen te verplaatsen
vraag ik me af.
Ik maak mij grote zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s voor mijn kinderen als deze langdurig op
school in het stralingsgebied verblijven. Ik ben daar geloof ik niet de enige in, zelfs de voorgaande projectleider
van de gemeente heeft gezegd: mijn kinderen gaan daar
niet naar school!
Als u zich ook zorgen maakt over de gezondheid van uw
schoolgaande kinderen dan roep ik u hierbij op om dat
te laten horen. Zonder uw stem gaat de gemeente gewoon door met het nemen van onzorgvuldige besluiten!
machiel van velden
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carnaval

			 met de brandeliers
Carnaval is helaas weer voorbij, maar wat hebben wij
een plezier gehad! In Brandevoort weten we nu wat het
is om te feesten als een Brandelier.We begonnen op vrijdag met de eerste optocht in Brandevoort en dat was
meteen een klapper.
De kinderen van de Vendelier en OBS Brandevoort hebben geweldig genoten en ze mogen trots zijn op hun eigen creaties. Het weer liet ons wat in de steek maar dat
mocht de pret niet drukken. Er werd muziek gemaakt,
gezongen en gehost en er waren zelfs nog behoorlijk
wat toeschouwers. Deze eerste keer smaakt naar meer!
Op zaterdag was er een druk programma. Eerst de optocht van de Houtse Kluppels waar naast de Brandeliers
ook de beide basisscholen aan meededen. De praalwagen van de Brandeliers en OBS Brandevoort vielen in
de prijzen. Helaas deed de Vendelier buiten mededinging
mee. Hun creatie had anders zeker hoge ogen gegooid.
De Praalwagen van de Brandeliers werd begeleid door
de cabriobus van Bergerhof, vol met enthousiaste carnavalsvierders. Ook de cabriobus viel in de prijzen en dat
was voor een groot deel te danken aan het spetterende
live optreden in, op en rond de bus van Dave Joosten.
Dave, Bedankt!

Bij elkaar hadden er behoorlijk wat Brandvoorters mee
gedaan en velen trokken dan ook na afloop naar ’t BrandPunt voor de après optocht. Het werd een echt feest
voor zowel de kinderen als de volwassenen. Ook het
Brandeliersbal op zaterdagavond was zeer geslaagd. Er
waren optredens van een aantal blaaskapellen en we
kregen hoog bezoek van K.V. de Olietrappers. Het hoogtepunt van de optochten vond plaats op zondag in het
centrum. Ook hier weer een prijs gewonnen en ongeveer zesenzestig Brandeliers in de optocht. Ter afsluiting
hebben we meegedaan aan de optocht in Asten. Ook
hier hebben we weer een prijs gewonnen en leuke reacties gekregen van de Astenaren en de organisatie van
de optocht.
Wij als Brandeliers zijn erg trots op wat we bereikt hebben. De Brandeliers zijn in één seizoen uitgegroeid tot
een club met meer dan 250 leden. Veel leden zijn actief
betrokken geweest bij de activiteiten en de sfeer was geweldig. Er is een stevige basis gelegd voor de komende jaren en we hebben namens Brandevoort ons visitekaartje
afgegeven in Helmond. Wil je meer weten? Kijk dan op
www.brandeliers.nl n
een carnavalsliefhebber van 28 uit de baudevoort

jaar gang 10 maar t 2009

29

de maart puzzel
De puzzel van februari is redelijk goed gemaakt. De gelukkige winnaar is: Familie van Lierop. De prijs krijgt u zo snel mogelijk
thuisgestuurd. Oplossing van de puzzel was carnavalsoptocht. Ter info, de oplossing van de januari puzzel was helaas niet
vermeld in het vorige nummer. Dat was: cv de Brandeliers.
De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor de interessante prijs
van de maand. 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
8 maart
via genoemde
link op de website. Succes met het invullen van de puzzel.
Custom
Crossword
Puzzle
17-03-09 22:57
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13
84
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67
1
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2
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ACROSS
DOWN
1 Gedachte
2 Schildersgereedschap
4 Drinkgelegenheid
3 Bouwmarkt en Griekse letter
HORIZONTAAL:
6 Vrouw met allure
5 Onze naaste verwant
1 Gedachte
Part 13 Deskundige 15 Gewicht 16 Veel water 17 Afk. voor Antonius 19 Sommige mensen
8 Part 4 Drinkgelegenheid 6 Vrouw met allure 78 Muziekinstrument
Deskundige
9 Roofdier
willen13
hier
weer graag mee betalen 20 Club van olielanden
21 Draai om de oren 23 Ondernemingszin 28 Kunststof 29 Heilige 30 ’t BrandPunt zoekt
15 Gewicht
10 Advertenties
in de BC
een nieuwe
… 32 Halfedelsteen 33 Niet leeg 35 Niets
37 Wereldnatuurfonds
40 Eetbaar papier 41 Groente 43 Zorgde voor opschudding in de
16 Veel47
water
11 Periode
Eco… 54 Trimmen 55 Familielid 56 Cilinder 59 Kloosterlinge 60 Boom 61 Deel van het
Rinckstraat
Metaal 48 Lofdicht 49 Onbehaard 51
17 Ter
Afk.land,
voorter
Antonius
12 Zingen66
in Dancing
B’voort with the … 68 Communicatiemiddel 70 Op tijd bij de trein 72 Boeknumhuis 64
zee en in Brandevoort 65 ’t BrandPunt
mensen
hierBoodschappen
weer graag doen
14 op
Gilhet platteland 78 Bezoek 82 Bloemenwinkel 84 Familielid 86 Oud communicatiemiddel
mer 19
73 Sommige
Met cee oo
cee willen
kaa 75
mee betalenvoor de jeugd 91 Ondernemingsvorm
18 Edelgas
90 Zomervermaak
92 Oorlogsvloot 93 Betaalmiddel 95 Hier komt de nieuwe school 96 Lentefeest 97 Kijken
20 Club van olielanden
21 Nieuw
100 Manusje-van-alles
102 Openbaar vervoer 103 Oude
muntsoort
105rotonde
Tijdelijk gevelelement 107 Voetbalclub 108 Snijwerktuig 109 Sportaccomodatie
21 Draai om de oren
22 Misdadiger
23 Ondernemingszin
24 Toekomstig parkje in B’voort
Verticaal:
28 Kunststof
25 Bovenkant
2 Schildersgereedschap
3 Bouwmarkt en Griekse letter
5 Onze naaste verwant 7 Muziekinstrument 9 Roofdier 10 Advertenties in de BC 11 Eco…
29 Heilige
26 Onwijs
12 Zingen
Brandevoort
14 Gil
18 Edelgas
21 Nieuw
soort rotonde 22 Misdadiger 24 Toekomstig parkje in Brandevoort 25 Bovenkant 26 Onwijs
30 ’t in
BrandPunt
zoekt een
nieuwe
…
27 Schrijfartikel
27 Schrijfartikel
29 Rookartikel 31 Deze clown trad29op
in het BrandPunt 33 Beroep 34 Voorganger van de cd 36 Engelse titel 38 Vette lekkernij
32 Halfedelsteen
Rookartikel
39 Rivier
42leeg
Huis aan huisblad De … 44 …bosje 31
45 Deze
Koffieclown
46 Bouwactiviteit
met veel lawaai 50 Maaltijd 52 Uitroep van pijn 53 Nee, nee, wel
33 Niet
trad op in het BrandPunt
de BC!
Sprookjesfiguur 57 Lastig insect 58 Hollandse
Eenheidsprijzen aan ’t water 62 Afk. 63 Getal 67 Soort puzzel 69 Bistro in Brandevoort
35 56
Niets
33 Beroep
71 Voorziening
voor werkende ouders 74 Eetgelegenheid
in Brandevoort
37 Wereldnatuurfonds
34 Voorganger
van de cd76 Stad in Noord-Brabant 77 Vreet je kleren op 79 Japans bloemschikken
80 Onderwijsprobleem
zanger
40 Eetbaar papier 81 Onderwijstype 83 Middeleeuwse
36 Engelse
titel 85 Lichaamsdeel 87 Controle 88 Soort yoghurt 89 Kleur 94 Vogel 98 Satan

99 Verboden onderwerp 101 Papegaai 104 Buitenruimte 106 Cosmetisch artikel

http://www.variety-games.com/CW/Puzzles/1628638889-puzzle.htm
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brandweer post
brandevoort
De ‘post Brandevoort’ is niet meer. René is op vijfendertig jarige leeftijd midden uit het leven weggerukt. Een
einde dat niet onverwachter kon zijn dan op deze manier. De redactie van zijn stuk hadden we net gedaan.
Opnieuw was er bijna niets op aan te merken. Nagenoeg foutloos en met foto’s erbij was zijn aflevering alweer
verzorgd voor deze maartuitgave. Enthousiast en met gedrevenheid beschreef René de gebeurtenissen in het
algemeen en vooral de gebeurtenissen in Brandevoort. De wijk die hij een warm hart toedroeg en waaraan hij
wilde laten zien dat hij zijn vak met passie beoefende. Met trots heeft hij, enkele jaren geleden, ook in de BC, zijn
boek over brandweerwerk toegelicht. Op dezelfde manier als toen, heeft hij steeds zijn ervaringen met en over
de brandweer op schrift gesteld. Het paste in onze courant. Wij hadden er weinig extra werk aan om, mede
door zijn bijdragen, een extra meerwaarde te geven aan de courant.
Door zijn goede berichtgeving heeft de brandweer in onze wijk een positieve en betrouwbare plaats gekregen.
Het is zijn verdienste geweest.
Wij zullen René missen net als zijn bijdrage aan bijzondere gebeurtenissen in de wijk. n
de redactie van deze courant
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brandeliers zoekt
percussieleden!
per·cus·sie de; v -s 1 (muz) de kleinere slagwerkinstrumenten en een aantal instrumenten die uit de wereldmuziek afkomstig zijn 2 (med) onderzoek door het kloppen
op lichaamsdelen
Onder noemer van de Brandeliers zijn we bezig met het
oprichten van een percussieband, Brandeleros.
We zijn op zoek naar enthousiaste, gezellige mensen die
houden van een feestje en het leuk vinden om met wijkgenoten muziek te maken. Een muzikale achtergrond is
niet vereist, maar natuurlijk altijd van harte welkom. Als
Brandeleros zullen we de Brandeliers vergezellen tijdens
de optochten en het ZonneBrandfestival. Daarnaast zullen we natuurlijk ook buiten het carnavalsseizoen actief
zijn.
Lijkt het je gezellig om samen een leuke band op te richten of wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar:
brandeleros@live.nl of bel 0492-661081.
Até logo (oftewel graag tot ziens!)Audrey Tijssen-Geboers Joyce van Schoonderwalt-van Lieshout

Voetbaltalent gezocht! Wij zijn een groep jongens van rond de 30 jaar die nog altijd denken goed
te kunnen voetballen! Voor de woensdagavond zijn wij
op zoek naar twee man om ons team te versterken.
Heb je interesse neem dan contact op met Stijn Vinke;
stijn_vinke@hotmail.com
Lijkt het je leuk om met een aantal ondernemende enthousiaste vrouwen (ca. tussen de 25-35 jaar) uit de wijk
een soort van activiteiten-clubje te vormen? Idee is
om 1 keer in de twee maanden een leuke activiteit te
organiseren (bij toerbeurt ;-) ), zoals bijv. een avondje
koken bij een kookstudio, het volgen van een salsa-les
of kralencursus. Spreekt dit initiatief je aan, neem dan
contact op met Daniëlle Tesser 0492 - 665366 of
markendanielle@onsmail.nl
Gezocht in Brandevoort: Huishoudelijke hulp
voor ca. 3 uur per week. Heeft u interesse bel dan
06-53758308.

onderhoud
boomspiegels stepekolk
Om een of andere duistere reden zijn afgelopen maand
(februari) alle boomspiegels in Stepekolk (de Hoeves)
leeg gespit. De ‘zeer vakbekwame’ lui van betreffend
groenbedrijf hebben ons inziens een weinig groene insteek. Zo lieten ze boomspiegels ingeplant met viooltjes
wel intact, maar vakken vol met frisgroene tien centimeter hoge, uit de grond komende voorjaarsbollen (Hamerhoeve) ging hun verstand voorbij. Daar gaat ons fleurige
voorjaarsaspect in de vorm van onder andere narcissen,
gepoot (en bekostigd) door enthousiaste bewoners in
wiens optiek het groen in een wijk uit iets meer mag bestaan dan enkel gras en bomen. Eens te meer schort het
aan de nodige kennis en verantwoordelijkheid, oftewel
vechten tegen de bierkaai, maar laten we hopen dat het
aan carnaval lag.
frank stegers

brandjes
Woensdag 1 april garage verkoop! Met o.a speelgoed,
kinder merkleding maat 56-110, baby-spulletjes enz.. Alles z.g.a.n. Brugstraat 28, Mierlo. Geopend van 10.00 16.00 uur.
Mama relax behandeling. Heerlijk ontspannende behandeling met etherische olie: voetenbad, voeten massage, reiniging/peeling van het gezicht, massage
van gezicht nek en schouders, masker (€ 37,50) (daarbij kan ook nog: pedicure behandeling, epileren, harsen)
MASSAGE -EN KRUIDENPRAKTIJK “HET KLEINE
WONDER” Anita Beekmans-Verhagen, Oud Brandevoort 7, 0492-849713
Te koop, verstelbare houten kinderstoel, beuken
kleur, prima staat € 25,- Info: 0492 - 665781
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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
WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie
en voor andere actuele berichten bezoek
eens onze website: www.st-lucia.nl
Eucharistievieringen:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

PROGRAMMA GOEDE WEEK EN PASEN
St. Luciakerk, Hoofdstraat 159: *voor kinderen
- Zaterdag 4 april 19.00 uur Palmpaasviering
- Zondag 5 april 10.15 uur Palmpaasviering*
- Witte Donderdag 9 april 19.00 uur Eucharistieviering*, aansluitend mogelijkheid voor stil gebed
bij het H. Sacrament tot 20.30 uur.
- Goede Vrijdag 10 april 15.00 uur Gezinsviering*
- Paaszaterdag 11 april 19.00 uur Paaswake*
- Paaszondag 12 april 10.15 uur Hoogmis van Pasen*
- Paasmaandag 13 april 10.15 uur Hoogmis
KINDERPROGRAMMA GOEDE WEEK EN PASEN
Doe je mee? Zondag 5 april met de palmpaasoptocht
Zorg dat je uiterlijk om 10.00 uur in de morgen in
de tuin van de pastorie bent! Breng je palmpaasstok
mee. Deze viering is voor alle communicanten!
Doe je mee? Witte donderdag 9 april
Om 19.00 uur is er dan een nieuwe vorm van vieren
in de kinderkerk. We doen net zoals Jezus op die
avond!
Goede Vrijdag 10 april
Om 15.00 uur spelen kinderen van de Odulfusschool
de kruisweg van Jezus. Best spannend hoor! Je bent
van harte welkom.
Kom je kijken? Paaszaterdag 11 april.
De viering begint om 19.00 uur in de kerk. Het is een
wake met veel kaarsjes, ook voor jou! Ook is er een
speciale kinderwoorddienst bij het paasvuur, verzorgd
door Scouting Mierlo-Hout, in de tuin.
Kom kijken, doe mee! Samen maken we er een
mooie, goede week van.
j.v.d. laar, pastoor/deken

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, telefoon 0495 - 594709
Contactpersoon voor de wijk is Mevr. Jacqueline Noort, telefoon 0492 - 66 70 80
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.
Rouwverwerking. Bij voldoende belangstelling zal er dit voorjaar weer een rouwbegeleidingsgroep starten. Dit is een
initiatief vanuit de rooms-katholieke parochiekerken. Doel is dat lotgenoten die hun partner het afgelopen jaar hebben
verloren elkaar kunnen ontmoeten en hun verdriet kunnen delen. Mocht u denken: “Dit is misschien wel iets voor mij”,
neem dan gerust contact op met Mieke Diepstraten (telefoon 551940) of Betty van Cleef (telefoon 538258).
Op vrijdag 17 april aanstaande zal er weer een filmavond worden gehouden voor de jeugd.
Voor inlichtingen kun je bij Corrie Meijer terecht. E-mail: c.meijer19@kpnplanet.nl
Jacqueline Noort, contactpersoon
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“onderdak in brandevoort”

veiling
Ondanks dat de woningmarkt in zwaar weer verkeert,
worden er de laatste maanden gelukkig weer meer woningen verkocht. De NVM heeft dit onlangs ook landelijk
gezien mogen constateren.
Deze maand wil ik graag een heel andere manier van
het kopen van een woning belichten, waar de gemiddelde
burger nooit of nauwelijks kennis mee heeft gemaakt: het
kopen van een huis op de veiling.
Naast dat er in deze markt voldoende aanbod is bij de
makelaar, is de veiling een alternatief voor diegenen die
zich goed laten voorlichten.
Hebt u wel eens overwogen een huis te kopen op een
veiling? Met name als er sprake is van een executieveiling, meestal een gedwongen verkoop door een bank die
gebruik maakt van haar hypotheekrecht, hebben particulieren vaak weinig belangstelling. Omdat de koopprijs op
een executieveiling in het algemeen lager is dan normaal
kan het echter zeer interessant zijn. Ook voor u!
Toegegeven: aan een executieveiling kleven haken en
ogen. In het algemeen is het dan ook verstandig een deskundige in te schakelen, bijvoorbeeld een ervaren makelaar. Stel, u bent geïnteresseerd in zo’n woning, waar
moet u dan op letten?
Een executieveiling wordt altijd aangekondigd in een
advertentie. In de advertentie wordt vermeld dat het
om een executieveiling gaat. Gewoonlijk staat er dan
dat het een verkoop is op grond van artikel 3:268 van
het Burgerlijk Wetboek. De organisatie is in handen van

een notaris. Van de notaris krijgt u informatie over de
woning, of de woning bewoond wordt en over de veilingvoorwaarden. Die informatie wordt ook op internet
geplaatst, bijvoorbeeld op www.veilingbiljet.nl. Daar kunt
u ook lezen hoe de gang van zaken is op een veiling. Het
is verstandig eerst een paar keer een veiling te bezoeken
om te zien hoe het daar praktisch aan toe gaat. De veiling
is openbaar en mag dus door iedereen worden bezocht.
Welke haken en ogen kleven aan een executieveiling?
Soms lukt het de notaris niet om in contact te komen
met de eigenaar/bewoner van de woning. Dan is bezichtiging van de woning niet mogelijk. Zelfs als je soortgelijke
woningen kent, blijft de vraag hoe deze woning er van
binnen uit ziet. Als koper draag je bij een executieveiling namelijk zelf het risico voor niet zichtbare of onbekende gebreken. Als de woning verhuurd is zonder toestemming van de bank (dat is op een executieveiling de
verkoper) kan de huurovereenkomst worden beëindigd.
Daarvoor is toestemming van de rechter nodig. Dat kost
echter tijd en geeft voorafgaand aan de veiling niet altijd
duidelijkheid óf en wanneer de huurder de woning moet
verlaten. De koper is na de veiling gebonden aan de koop
maar wordt pas eigenaar na de betaling van kosten en
koopprijs via de notaris, net als bij een gewone koop
van een huis. Afwijkend van een gewone koop is dat bij
een executieveiling het risico voor schade aan de woning direct na de veiling al over gaat op de koper! Het
is dus noodzakelijk om direct na de veiling de woning
te verzekeren. De bank verkoopt de woning en niet de
eigenaar. Als de eigenaar (of huurder!) de woning nog
bewoont, moet de koper in het algemeen zelf en voor eigen rekening de ontruiming regelen. Voor de ontruiming
moet een deurwaarder worden ingeschakeld. U kunt een
woning op een veiling niet kopen onder de ontbindende
voorwaarde van financiering.Als u op een veiling een woning heeft gekocht moet u (direct) kunnen aantonen dat
u in staat bent de koopprijs en kosten te betalen. Dit
kunt u doen met behulp van een verklaring van uw financier waarin wordt toegezegd dat u de geboden koopprijs
en kosten kunt financieren. Deze risico’s voor een koper
zijn de grootste oorzaak dat de opbrengst bij een veiling
vaak lager is dan bij een ‘gewone’ koop van een woning.
Een verstandige koper houdt bij het uitbrengen van een
bod rekening met de mogelijke risico’s. Als u die goed
weet in te schatten, zelf of met behulp van een deskundige, ligt daar echter ook de uitdaging! n
bas teeuwen

jaar gang 10 maar t 2009

43

computerclub brandevoort
De cursus Windows is afgelopen. De cursisten zijn tevreden en voldaan. Ze hebben veel geleerd. Uiteraard
blijft de computer nog mysteries bevatten, maar hiermee
kunnen ze nu omgaan. De cursusleiding was prima in
orde, de cursusleider gaf goed les, het tempo was goed
en de voorbeelden waren helder. De begeleiding bij het
oefenen paste precies goed in het leerproces. Dus graag
meedoen met een volgende ronde voor het onderdeel
Excel en Word van het Officepakket.
In de maand april start de tweede ronde. Bijna twintig
nieuwe en oude cursisten gaan aan de slag. In een achttal
avonden zullen zij zich de twee programma’s eigen maken.
Er kunnen nog een paar cursisten bij. Belangstellenden
kunnen zich bij Louis Vrolings opgeven: telefoon 662914
of via de site: info@computerclub.brandevoort.nu.
GP

bravo! wijzigt koers
In de onlangs gehouden jaarlijkse algemene ledenvergadering is besloten om de naam en de doelstelling van
ondernemersvereniging BRAVO! te wijzigen.
De naam wordt gewijzigd in: Business Club Brandevoort.
Doelstelling is om ondernemers (zowel binnen als buiten
Brandevoort) op informele wijze met elkaar in contact
te brengen.
Vier keer per jaar wordt er een businessborrel georganiseerd. Onder het genot van een hapje en een drankje
worden contacten uitgewisseld. Indien een ondernemer
voorafgaande aan de borrel een presentatie wil houden, dan wordt deze mogelijkheid geboden. Bovendien
bestaat er ruimte dat (een groep van) leden op eigen
initiatief een activiteit organiseren voor de businessclub.
Denk aan een uitstapje of een golfdag. In overleg met
het bestuur wordt hiervoor een budget ter beschikking
gesteld.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 100,- per
jaar. Een eerste kennismaking op een businessborrel is
gratis. Bent u nog geen lid, maar bent u wel geïnteresseerd om kennis te maken met de businessclub, dan kunt
u zich voor een vrijblijvende kennismaking aanmelden via
secretariaat@brandevoort.biz
De eerste businessborrel staat gepland op dinsdag 7 april
aanstaande. Plaats van handeling is Multifunctioneel Centrum ’t BrandPunt. Aanvang: 20.00 uur.
Businessborrel
Datum: 7 april 2009
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Multifunctioneel Centrum ’t BrandPunt
Wij zien u graag op 7 april. Met vriendelijke groet,
business club brandevoort
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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: YVON CREMERS
Vanaf het prille begin van onze wijk woont Yvon met
heel veel plezier aan de Neerhei 15. Ze woont er al
negen jaar (mei 2000) samen met haar man Dan en
later kwamen daar zoon Tijn (nu zeven jaar) en dochter Sterre (nu vier jaar) bij. Toen zij op zoek waren
naar een andere woning, woonden ze in Eindhoven
en kwamen er via de media achter dat er een nieuwe
wijk in Helmond werd gebouwd. Ze schreven zich in
maar helaas werden ze uitgeloot. Maar op 1 april 1999
’s avonds om 21.30 uur (?!) kreeg ze een telefoontje
van de makelaar dat ze alsnog in aanmerking kwamen
voor hun droomhuis. Yvon dacht aan een 1-aprilgrap,
maar de makelaar kon haar er van overtuigen dat dit
niet zo was.
Ze vult haar dagen met sporten, helpen op school,
hockeytraining geven en ze heeft een redelijk druk sociaal leven. Sinds februari werkt ze als oproepkracht
bij de Fontys Hogeschool op de opleiding Verpleegkunde. Ze wordt ingezet als simulatiepatiënt. Ook is
ze bezig om de kindervakantieweek voor 2009 op
poten te zetten. Het belooft een geweldige week te
worden, want het programma zit vol met leuke afwisselende activiteiten. Ze is benieuwd hoeveel kinderen
zich gaan opgeven voor deze week. Yvon is positief
over het aantal vrijwilligers dat ze nodig hebben om
de week te laten slagen. Ze kan zich namelijk niet
voorstellen dat ouders niet mee willen helpen om
hun (en andermans) kind(eren) een onvergetelijke
week te bezorgen.
De familie Cremers woont in een riante tweekapper met zes slaapkamers en twee badkamers. Het is
hier dan ook fantastisch wonen zegt Yvon. Ze kijkt uit
over het enorme grasveld tussen het basketbalveldje
en de tennisbaan. Voor de oud bewoners onder ons:
waar vroeger maïs groeide en de schaapjes in de wei
liepen. Op het moment wordt er in huis hard geklust
om de muren en kozijnen te voorzien van een nieuw
likje verf.
De tuin had wat Yvon betreft wel wat groter gemogen maar ja, het is niet anders, ook dat is Brandevoort. Yvon vindt Brandevoort een gezellige, mooie,

een kijkje thuis in

brandevoort

leuke wijk met een fantastisch dorps karakter. Echter er
zijn ook nadelen aan Brandevoort en dat is dat ze het
niet kan begrijpen dat de gemeente de plank volledig
misslaat met betrekking tot de huisvesting van de scholen. Er is beloofd dat er in januari noodlokalen komen en
dat is weer uitgesteld tot juli. Waar moeten deze kindjes
in de tussentijd naartoe? Ook maakt zij zich zorgen over
de voorzieningen voor de jeugd. Er is helemaal niets te
doen voor de jeugd in onze wijk. Zo creëer je hangjongeren die uit verveling vernielingen aan gaan brengen. Op
dit moment wonen er 1200 basisschoolkinderen in de
wijk, zij blijven ook niet eeuwig klein! Dus de gemeente
Helmond mag zich wat Yvon betreft harder inzetten om
onze mooie wijk mooi en leefbaar te houden zodat iedereen er met veel plezier woont.
De Brandevoorter Courant vindt ze een prachtig en
leuk blad en in tegenstelling tot andere lezers uit de wijk
vindt Yvon dat er juist niet teveel advertenties in staan,
zij bekijkt ze namelijk iedere keer weer om te zien wat
voor bedrijven en winkels zich in en om Brandevoort
vestigen. Ook vindt ze het grappig om te zien wat voor
een groei het blad doorgemaakt heeft. Omdat zij de BC
echt al vanaf het prille begin leest, kan ze de vergelijking
maken. Het doet nu niet onder voor een prachtige glossy.
Yvon bedankt voor je gastvrijheid en dat je aan deze rubriek wilde meewerken. n
AV
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straathoekwerk
in brandevoort
Straathoekwerk; schakel tussen jongeren en de wijk.
De wijk is voor iedereen
In alle Helmondse wijken wonen verschillende groepen
bewoners met elkaar samen. Er zijn gezinnen met kinderen, ouderen en jongeren. Gezamenlijk wordt gebruik
gemaakt van de ruimtes en voorzieningen in de wijk.Vaak
levert dat geen problemen op, maar soms is er wat extra
aandacht nodig om iedereen een goede en prettige leefomgeving te bieden.
Wat doet de straathoekwerker?
De straathoekwerker heeft extra aandacht voor de situatie van jongeren in de wijk. Hij is aangesteld om signalen
op te vangen, de situatie van jongeren te verbeteren en
te voorkomen dat jongeren overlast voor anderen veroorzaken.
Op deze manier levert de straathoekwerker in bijdrage
aan de leefbaarheid in de wijk. De straathoekwerker
heeft dan ook niet alleen maar contacten met jongeren,
maar hij overlegt ook met andere buurtbewoners. Op
deze manier probeert hij jongeren en overige buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Zo krijgt men
over en weer meer begrip voor elkaars situatie. Ook
bij overlegsituaties in de wijk zoals klankbordgroepen en
dergelijke is de straathoekwerker regelmatig aanwezig.
Afstemming van activiteiten vindt ook plaats met politie,
gemeente en andere instellingen.

Hoe voert de straathoekwerker zijn taak
uit?
De straathoekwerker benadert op eigen initiatief groepen en individuele jongeren. Zo krijgt hij een beeld van
de jongeren, de groepssamenstellingen en wat er op
straat gebeurt.
Hij praat met jongeren over hun situatie en hun positie in
de wijk. Op deze manier probeert de straathoekwerker
te voorkomen dat (groepen) jongeren overlast bezorgen
voor overige buurtbewoners. De straathoekwerker behartigt ook het belang van jongeren. Redelijke wensen
over activiteiten of accommodaties worden bespoken
met de gemeente of collega-instellingen. De straathoekwerker kent zijn wijk, de jongeren en de jongerengroepen goed. Vertrouwen in elkaar is een belangrijk begrip.
Als er vertrouwen is, kan er over problemen en situaties
gesproken worden en kunnen problemen worden opgelost voordat situaties uit de hand lopen.
Wat doet de straathoekwerker niet?
De straathoekwerker is geen politieagent. Jongeren zijn
en blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Jongeren die niet voor rede vatbaar zijn of die hardnekkig
overlast blijven bezorgen, zullen op enig moment met de
politie te maken krijgen. De straathoekwerker organiseert geen activiteiten voor jongeren. Wel worden signalen en behoeftes doorgegeven aan het jongerenwerk
van de SWH, zodat zij hun aanbod van activiteiten voor
jongeren in de wijk kunnen aanpassen.
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De straathoekwerker is ook geen hulpverlener voor individuele problemen.Als hij signaleert dat een jongere individuele problemen heeft, wordt wel de situatie in kaart
gebracht. Vervolgens wordt de jongere voor verdere
hulp doorverwezen. Zodoende heeft de straathoekwerker regelmatig contact met het Jongeren Informatie Punt
(JIP), maatschappelijk werk, reclassering, GGZ et cetera.
Hoe vindt de afstemming in de wijk plaats?
De straathoekwerker is lid van het Jeugd Preventie Team
(JPT) in de wijk. Het JPT staat onder leiding van een ambtenaar van het team jeugd van de gemeente Helmond.
De vaste partners van het JPT zijn het jongerenwerk van
de SWH en de politie. Als het nodig is, wordt er ook
overlegd met andere partners zoals de buurtbrigadiers,
wijkraden, Helmond Actief et cetera.
Waar kunt u de straathoekwerker vinden?
De straathoekwerker is vaak op straat en kan daar worden aangesproken door jongeren of buurtbewoners. De
uitvalsbasis van de straathoekwerker is het kantoor van
BJ Brabant aan de Molenstraat 138. Op dit adres is ook
het JIP gevestigd. Daar, of via de mobiele telefoon is de
straathoekwerker telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer van het JIP is: 0492-521217.
De straathoekwerker van Brandevoort is Egbert van der
Linde. Hij schrijft over zijn inzet in Brandevoort het volgende:
Binnen het JPT is tot nader order en op basis van de overlastmeldingen van de politie, vooraleerst afgesproken dat de
straathoekwerker zich bemoeit met de groepen van ‘t Haagje, de zogenaamde ‘terreur-groep’ van ‘t Hout, en pas daarna
met mogelijke groepen jongeren uit Brandevoort en Stiphout.
De straathoekwerker werkt nauw samen met het jongerenwerk en omgekeerd.
Het verschil tussen de beide functies is dat de jongerenwerkers werken in en vanuit de jongerencentra, en de straathoekwerker letterlijk de groepen jongeren op straat opzoekt en
dat meestal in de avonduren doet.

Er is een essentieel verschil tussen die groepen jongeren, en
wel voornamelijk dat de jongeren die op straat blijven ‘hangen‘ over het algemeen niet meer binnen willen komen in de
jongerencentra, omdat ze zich daar te stoer en of te groot
voor vinden en omdat er uiteraard binnen de jongerencentra
niet gerookt, geblowed en alcohol gedronken mag worden en
je mag niet ouder dan achttien zijn.
Er is toezicht en er zijn regels en dus is de straat de laatste
plek waar je dat ‘gedoe‘ en toezicht en bemoeienis met jouw
persoontje kunt ‘ontwijken’.
Meestal lukt het de straathoekwerker wel om een gedeelte
van de groepen naar de jongerencentra te leiden, en ze activiteiten te laten ontwikkelen die meer algemeen gewaardeerd
en geaccepteerd worden en tot minder overlast leiden.
Met Anneke Postma is er wekelijks en voortdurend contact en
overleg, net als met haar andere collega’s van West, Steven en
Bilal. Indien nodig en naar aanleiding van overlastmeldingen
van de politie wordt het JPT beleid en -strategie omgezet en
aangepast. Omdat er maar een (1!) straathoekwerker is voor
heel Helmond west, is er gekozen voor gerichte acties op
groepen die de meeste overlast veroorzaken.
De straathoekwerker doet zijn werk en rondes per fiets. (Echt
waar?Jawel!) Morgen hebben we, Anneke Postma en ikzelf
bijvoorbeeld, een overleg over jongeren van wie er een aantal
uit Brandevoort komen en van wie we denken dat die jongeren zich wel eens tot een overlastgroep zouden kunnen
ontwikkelen.
Welke preventieve acties kan het jongerenwerk doen en welke de straathoekwerker?
Het werkgebied van Egbert bestaat uit de wijken: Oud
West (‘t Haagje), Mierlo-Hout, Stiphout en Brandevoort.
Telefoon: 06-10359044. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de straathoekwerkers of hun teamleider Maarten Peeters, telefoon: 06-52437302. n
anke van weert
straathoekwerkster
telefoon 0492-521217
mobile 06-51530963
www.bjbrabant.nl
a.van.weert@bjbrabant.nl

kindervakantieweek brandevoort
Op maandag 9 en woensdag 11 maart konden kinderen
en ouders zich inschrijven voor de eerste Kindervakantieweek in Brandevoort.Wij als organisatie gingen uit van
ongeveer 200 kinderen. Maar het zijn er véél meer geworden. We hebben 450 kinderen ingeschreven!
Gelukkig hebben ook veel ouders hun hulp aangeboden,
maar met zoveel kinderen kom je toch al snel handen
tekort. Daarom een dringende oproep aan alle papa’s en
mama’s, opa’s en oma’s, oppassers, broertjes en zusjes,
neefjes en nichtjes, buurjongens en buurmeisjes: geef je op
als vrijwilliger en help mee om samen met ons alle kinderen een te gekke onvergetelijke week te bezorgen! Dus ga
naar onze site en meld je aan www.kvwbrandevoort.nl, de
kinderen en wij rekenen op je!
Namens werkgroep Kindervakantieweek Brandevoort,
yvon cremers
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fietsbeurs
Zaterdag 18 april inleveren van 12.00 tot 13.00 uur. Start
verkoop 14.00-15.30 uur.

Voor de tweede keer wordt de fietsbeurs georganiseerd.
Op zaterdag 18 april wordt het plein van de openbare
basisschool/Multi Functioneel Centrum omgetoverd tot
een waar fietsparadijs.
Iedereen kan geheel vrijblijvend zijn/haar fietsen te koop
aanbieden. Ook schaatsen, skeelers, driewielers, duwfietsen, steps, bolderkarren en andere vervoersmiddelen
nemen wij aan. Wat wij niet zullen aannemen zijn brommers, motoren en kinderwagens.
Iedereen kan zaterdag 18 april tussen 12.00 en 13.00 uur
op het schoolplein bij ons de spullen voor de verkoop
aanbieden. U geeft aan voor welk bedrag uw fiets, et cetera verkocht mag worden en wij doen de rest voor u.
Wat is de tegenprestatie voor ons. Wij vragen slechts
10 procent van de verkoopprijs (met een minimaal bedrag van € 1,00 per artikel). Hiermee steunt u tevens alle
activiteiten welke de Stichting Brandevoort in Actie organiseert.
Om 14.00 uur gaat het terrein open voor de verkoop en
om 15.30 uur zullen de poorten weer sluiten.
Graag zien wij de (oud-) eigenaren van de spullen tussen

16.00 en 16.30 uur terug voor het innen van het bedrag
of, indien deze niet verkocht zijn, voor het weer meenemen van de spullen.
Dus nu is de tijd aangebroken om de schuur en garages
op te ruimen voor de aankomende zomer en de fietsen
van uzelf of de kinderen aan ons aan te bieden.
Wij hopen van harte u in groten getale te mogen verwelkom.Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen
met Natascha van Osch 06-05 78 955. n
stichting brandevoort in actie
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MEGA TV voor 12Plus!!!!!
Hij stond al een paar jaar op ons verlanglijstje: een grote
flatscreen tv. Gamen en karaoke op een kleine tv op een
kastje was toch niet alles, dus wilden we graag een grote
tv aan de muur, zodat meer kids samen kunnen gamen,
film kijken of zich uitleven tijdens een karaokebattle. Nu
hangt er een supermooie flatscreen te pronken aan de
muur en dat hebben we te danken aan mijnheer Snijders, mevrouw Luiben (voorzitter) en mijnheer Kuijpers
(penningmeester) van Stichting Helmondse Sint Nicolaas
feesten.
De heer Snijders heeft een tijdje geleden zijn veertigjarig
ambtsjubileum bij de gemeente Helmond gevierd.Ter gelegenheid hiervan kon hij een donatie aan een goed doel
doen en heeft besloten om dit geld aan de jeugd in Brandevoort te schenken. Bovendien heeft hij de gemeente

gevraagd ook voor een bijdrage te zorgen. Verder is hij
samen met mevrouw Luiben en de heer Kuijpers jaren
actief geweest met de Sinterklaasviering in Helmond
(Stichting Helmondse Sint Nicolaasfeesten) Deze stichting had nog geld in kas voor een afscheidsproject en dat
werden wij van 12Plus Brandevoort dus.
Op vrijdag 13 maart om 14.00 uur was het tijd om de
gulle gevers te laten zien waaraan wij hun geld besteed
hadden. Mevrouw Luiben heeft een speech gehouden en
vervolgens samen met Sandra van 12Plus onder toeziend
oog van de heren Snijders en Kuijpers, en de fotografen
van de lokale media, de flatscreen tv officieel onthuld.
Namens alle kids en begeleiders van 12Plus Brandevoort:
Hartstikke bedankt, we zullen veel plezier beleven aan de
nieuwe aanwinst!!! n
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kinderen voelen zich thuis
in het land van oz
Susanne Kuijken geboren (18-11-1977) en getogen in
Eindhoven. Ze groeide op in een gezin met vader, moeder en een vier jaar oudere broer. Haar vader was werkzaam als rector van het Bisschop Bekkers College in
Eindhoven.
Ze ging naar basisschool de Bijenkorf (Jenaplan) daarna
naar het Bisschop Bekkers College, richting Havo (19901995).Toen ze een vakrichting moest gaan kiezen was dat
moeilijk. In eerste instantie wilde ze, net als haar broer,
een grafische opleiding doen óf de horeca in. Dit laatste
omdat ze al op vijftienjarige leeftijd als vakantiewerker in
de horeca werkzaam was. Haar vader opperde het idee
om naar de Pabo te gaan. Dat leek haar toch ook wel wat
en ze liet zich inschrijven aan de Pabo Hemelrijken. Het
diploma haalde ze in 1999 met als specialisatie oudere
kinderen (9-12 jaar). Dit trok haar erg aan en ze vond
al direct een baan in Bokhoven (bij Den Bosch). Dit was
meteen de eerste keer dat in Nederland een leerkracht
werd gesponsord en aangesteld door ouders. Hiermee
haalde ze de pers! Het probleem dat speelde was dat
schoolklassen bestonden uit zo’n vierendertig à veertig
leerlingen. Daarom namen ouders zelf het initiatief om
de school te sponsoren zodat deze een extra leerkracht
kon aanstellen om les te geven aan een veel kleinere klas.
De reistijden en haar zware baan zorgden ervoor dat
ze al snel het plezier in het onderwijs kwijtraakte. Toch
heeft deze baan de basis gelegd voor haar huidige werk.
In deze job ondervond ze heel duidelijk dat leerlingen
die extra zorg nodig hebben die zorg niet altijd kunnen
krijgen.
Daarom zocht ze een andere uitdaging en nog datzelfde
schooljaar startte ze als groepsleerkracht op de school:
De Ontmoeting in Eindhoven. Eerst voor groep 6 tot en
met 8 vervolgens groep 5/6 en daarna groep 6/7.
Tussendoor begon ze in 2001, tijdens een fulltime baan
met een twee jaar durende nieuwe opleiding voor remedial teaching. (dat wil zeggen: hulp verlenen aan leerlingen op pedagogisch/didactisch vlak). Naarmate deze opleiding vorderde, ging ze zich in haar werk steeds meer
richten op de individuele zorg aan leerlingen in de vorm

van remedial teaching en interne begeleiding. Eigenlijk
richtte ze zich op alle aspecten van de zorg. Bijvoorbeeld
problemen tussen leerling en leerkracht.
Op achttienjarige leeftijd was ze op kamers gaan wonen
in Eindhoven. Ze werkte in die tijd ook in de bediening
bij La Bohème waar ook haar huidige partner, Sander
Notenboom, werkzaam was als bedrijfsleider en met wie
ze op 3 september aanstaande in het huwelijksbootje
stapt. Sander en Susanne gingen ook buiten werktijd al
een tijdje samen gezellig op stap toen, op de avond van
haar verhuizing, de vonk oversprong en ze een relatie
kregen. Na eerst samengewoond te hebben in Eindhoven
kwam Sander, via een krant, in aanraking met Brandevoort. Dat trok hen wel aan en ze kochten een pand aan
de Herenlaan 11. Hier woonden ze met erg veel plezier
in totaal vijf jaar.
Als afstudeeronderwerp van de opleiding RT koos Susanne bewust voor het opzetten van een eigen praktijk. Ze
gaf haar eigen praktijk de naam: Land van Oz. Genoemd
naar het gelijknamige boek waarin mensen hun eigen talenten willen ontplooien. Zo wil ook Susanne kinderen
hun eigen talenten laten ontdekken waardoor ook hun
zelfvertrouwen groeit. In 2003 startte ze haar praktijk
aan de Herenlaan. In het begin alleen op de woensdagmiddag. In januari 2004 werd dochter Meike geboren.
Hierna bouwde ze haar baan af tot drie dagen in de week
en ging ze verder met het uitbouwen van haar praktijk.
Januari 2006 werd dochter Sofie geboren.Vanaf augustus
2008 wijdt zij zich helemaal aan haar eigen praktijk. In dit
werk probeert ze te bewerkstelligen dat kinderen met
plezier naar school gaan. Dit doet ze onder meer door
aan te sluiten bij het nivo van het kind. Door succeservaringen krijgt een kind meer plezier in leren en daardoor
groeit het zelfvertrouwen waardoor het allemaal steeds
beter gaat. Ze merkt vaak dat kinderen vrij gesloten, onzeker en/of met faalangst binnenkomen en minder goed
in hun vel zitten. Na de begeleiding wordt een kind veel
zelfverzekerder en meer ontspannen tijdens het schoolwerk. In de loop van de tijd is er een goede samenwerking ontstaan tussen Land van Oz en een aantal verschillende scholen.
Inmiddels heeft ook Sander zijn eigen bedrijf in management consultancy aan huis op het gebied van sales, sales
coaching en training en heeft zich aangesloten bij de
Sales Improvement Group gevestigd in Helmond.
Alhoewel het fantastisch wonen was aan de Herenlaan
werd het, met twee praktijken aan huis en twee kinderen,
te klein en daarom besloten ze op zoek te gaan naar een
groter huis. Dit werd de Kalderman 3.
Zowel Susanne als Sander voelen zich erg thuis in Brandevoort met alle voorzieningen dichtbij. Ze zijn ook erg
blij met alle activiteiten die worden georganiseerd en de
veilige woonomgeving, zeker ook voor kinderen.
Namens de BC bedank ik hen beiden voor de genoten
gastvrijheid, verder alvast een geweldige huwelijksdag
met alle geluk en gezondheid voor het hele gezin en veel
succes in hun beider werk. n
MD
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winkels

brandevoor t deel XVIII
De vorige maand, februari 2009, circuleerden er geruchten dat de verhuizing van de winkels van de houten
noodgebouwen naar de nieuwe panden aan de Plaetse,
vertraging had opgelopen en dat het wel juli aanstaande
zou worden voordat de winkels in hun nieuwe onderkomen gehuisvest zouden zijn. Volgens mevrouw Klomp
van de gemeente Helmond moet de verhuizing eind
mei-begin juni plaatsvinden en is haar niets bekend van
eventuele vertragingen. Deze week, eerste week van
maart, werd er gewerkt aan de verharding van het parkeerdek boven de parkeergarage die zich onder Blok 15
bevindt. De gemeente is verantwoordelijke voor de bestrating aan de voorzijde van de winkels. Een medewerker van Albert Heijn had gehoord dat zij pas begin juli
zouden gaan verhuizen. De winkels in Blok 15 zullen in

week 13, de week van 23-29 maart worden opgeleverd.
Ze worden dan door het Bouwfonds overgedragen aan
de uitbaters.Volgens de heer Keizers van het Bouwfonds
worden de panden in ruwbouw opgeleverd; het leggen
van vloeren, stukadoren van muren en het schilderwerk
moeten dan nog gebeuren, evenals het aanleggen van
koelsystemen en verwarming. Hoe lang dat gaat duren,
ligt aan de exploitanten.
Als de winkels ingericht zijn, moeten de te verkopen producten nog verhuisd, respectievelijk aangeleverd worden.
Nog werk genoeg dus. Zoals eerder gezegd, de gemeente schat de opening op mei-juni, medewerkers van Albert
Heijn op begin juli, er zullen per branche ongetwijfeld
verschillen zijn. n
wim dobma
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verkeerscommissie
Naar aanleiding van een aantal opmerkingen en klachten
uit de wijk heeft de Verkeerscommissie deze verzameld
en doorgesproken met vertegenwoordigers van de betrokken gemeentelijke afdelingen. De resultaten van dit
gesprek worden hiernavolgend weergegeven.
Trottoiropritten
Aan de Balsbeemden is een oprit gemaakt voor het voetpad dat over de brug voert. Aanpassing van de opritten
op de brug in de Middellaan zijn niet mogelijk gebleken
door de aanwezigheid van lantaarnpalen ter plaatse.
Fietspaden
Het deel van de Laan door de Veste, gelegen tussen de
Blokken 15 en 16, wordt nu bestraat. Het middendeel
wordt een fietspad met op de as ervan een verhoging,
waarop bomen komen te staan.
Dit fietspad wordt aangesloten op het fietspad, dat over
de Plaetse loopt, en wordt verder doorgetrokken, onder
het poortgebouw door, langs de Laan door de Veste.
Ten noorden van de spoorlijn is, zoals bekend, een fietspad gepland met een aansluiting op het bestaande fietspad langs de Brandevoortse Dreef. Het is onzeker of dat
in 2009 nog gerealiseerd kan worden. Een en ander heeft
te maken met een te verlenen overheidssubsidie en de
noodzakelijke bodemsanering in de omgeving van het
bosje noordelijk van het station.
Rotondes
Recentelijk zijn er rond de rotonde Stepekolk OostBrandevoortse Dreef zandophopingen aangebracht. Op
termijn is het de bedoeling deze met gras te laten begroeien. Door deze bermafscheidingen wordt verwacht
dat de snelheden, waarmee auto’s deze rotonde vaak
nemen, zal afnemen. Deze verwachting stoelt op de ervaringen, die hiermee zijn opgedaan met de rotonde bij
de Brand. De rotonde op de Laan door de Veste, vlak
vóór de Blokken 15 en 16, zal opnieuw worden bestraat
als het fietspad daar gereed is. De status van deze rotonde wordt dezelfde als die op de Biezenlaan. Hier wordt
namelijk een verplichte rijrichting aangegeven, terwijl
rechts voorrang blijft houden. In een 30km-zone heeft
rechts altijd voorrang!
Ecozone
De nu nog illegale oversteek van de Moerkensbeemden
naar De Veste zal voorzien worden van een soort bestrating, die het ergste ongerief kan voorkomen.
Als de Ecozone eenmaal zal worden doorgetrokken,
vervalt de mogelijkheid om over te steken naar de Mid-

dellaan. Het water vormt dan een barrière. Vanuit de
Ecozone kunnen rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens alleen via de grote bruggen (Stepekolk Oost,
Biezenlaan en in de toekomst Lauwerstraat) De Veste
bereiken. Zij zullen daartoe gebruik moeten maken van
de hellingbanen, die, aan de zijde van de Buitens, bij alle
kleine bruggen zijn aangebracht.
Buslijn
Er worden tegels gelegd bij het voorlopige eindpunt van
buslijn aan de Voort. Dit is gedaan op verzoek van buspassagiers, die de opstapplaats te modderig vonden. De
definitieve haltes aan de Voort, ter hoogte van Oud Brandevoort, zijn inmiddels aangelegd en zien er keurig uit.
Scholieren
Bij de hoofdvestiging van BS de Vendelier zijn in de directe omgeving van de school, op de hoeken van een aantal
straten, paaltjes geplaatst om wildparkeren te voorkomen. Hiermede wordt getracht de chaos tijdens halen en
brengen van de kinderen te voorkomen.
Er worden geen paaltjes geplaatst bij de dependance van
de school aan de Stepekolk Oost. Het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Klarenbeemden laat nog op zich
wachten. De gemeente heeft geen capaciteit om verkeersbesluiten te nemen. Dit geldt overigens voor heel
Helmond. In de loop van dit jaar zullen er verkeerstellingen plaats vinden op de Stepekolk Oost. Dit gebeurt
ter hoogte van de dependance van BS de Vendelier. De
metingen zullen zowel snelheid als aantallen omvatten.
Speelveld
Om de veiligheid van de spelende kinderen te vergroten,
zal op het speelveld aan het Louwerserf een brede haag
struiken geplaatst worden. Deze haag zal tussen het veld
en de weg komen te staan. De haag was al eerder toegezegd, maar wordt nu op korte termijn geplaatst. n
de verkeerscommissie
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koninginnedag
Op donderdag 30 april 2009 viert heel Nederland Koninginnedag. Speciaal voor de kinderen tot en met
twaalf jaar wordt er die dag in Brandevoort bij wijkhuis
‘t BrandPunt een optocht met versierde fietsen en een
Oranje Vrijmarkt georganiseerd.
Optocht met versierde fietsen
Aanvang: De optocht met versierde fietsen start donderdag 30 april om 10.00 uur ’s ochtends. Vertrekpunt en
aankomstpunt: voor wijkhuis ’t BrandPunt.
Prijzen: Een deskundige jury zal voor de mooist versierde fietsen prijzen toekennen. De winnaar krijgt een
volledig verzorgd pannenkoekenfeest met vijf vriendjes/
vriendinnetjes.
Voorbereiding: Het is de bedoeling dat ieder kind zijn/
haar fiets van tevoren versierd heeft.
Oranje Vrijmarkt
Locatie: De Oranje Vrijmarkt zal plaatsvinden op de

binnenplaats van wijkhuis ’t BrandPunt. Aanvang: De
vrijmarkt start om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur
‘s middags. Spelregels:
• Het betreft een vrijmarkt waaraan geen kosten zijn
verbonden.
• Ieder kind neemt een kleed/laken mee waarop hij/zij
de waren kan uitstallen.
• Na afloop is ieder kind verantwoordelijk voor het opruimen/meenemen van de overgebleven spullen.
• Bij slecht weer wijken we uit naar de Grote Zaal van
wijkhuis ’t BrandPunt
Naast deze aankondiging zullen de kinderen via school
en kinderopvang geïnformeerd worden. Wij hopen dat
jullie op 30 april in groten getale op jullie versierde fiets
en/of met jullie handelswaar naar wijkhuis ’t BrandPunt
komen. Tot 30 april. n
stichting brandevoort in actie
(pr@brandevoortinactie.nl)
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uit de wijk

Een Brandevoorter, die nog niet opviel
Goud van oud
Wist u dat wij een heuse Olympisch kampioen in Brandevoort hebben?! Het is al weer even geleden, maar toch
is het zo. Hij heet Henricus Petrus Theodorus de Groot.
Nadat hij met deze mooie namen was aangegeven bij de
burgerlijke stand bedacht zijn moeder dat ze het leuker
vond om hem Charles te noemen en dat is zo gebleven.
Hij werd geboren op 18 oktober 1968 in Asten. Hij ging
naar de Goede Herder school in Helmond Oost en volgde de LTS-elektro en het KMBO, eveneens in Helmond.
Bij Charles werd in zijn jonge jaren een lichamelijke afwijking vastgesteld. Zijn ene been bleef ieder jaar een
centimeter achter in groei. Op elfjarige leeftijd moest hij
voor behandeling naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Gedurende een jaar werd zijn been in klemmen
vastgezet en iedere dag werd de schroef een millimeter
verder aangedraaid zodat zich dan nieuw bot zou gaan
vormen. Al die tijd lag Charles in het ziekenhuis. Helaas
is er een bacterie bijgekomen waardoor alles voor niets
is geweest. Het ijzerwerk moest worden verwijderd, het
been werd weer aan elkaar gezet, maar het is nu zeventien centimeter korter dan het andere been. In het
ziekenhuis kreeg Charles gewoon onderwijs en toen hij
terug kwam kon hij de basisschool afmaken.
Om te revalideren ging hij zwemmen. In 1983 werd hij lid
van de Gehandicapten Vereniging in Helmond. Hij deed
mee met twee andere zwemmers die trainden voor de
Paralympics in Atlanta van 1984. Dat ging zo goed dat hij
in 1985 zelf in de selectie kwam voor de Spelen van 1988

in Seoul. Ieder weekend ging hij naar Veenendaal, waar
ook alle andere selectieleden uit heel Nederland naar
toe kwamen. Tijdens zo’n weekend hadden ze twintig
uur trainen op het programma staan.
Door de week trainde hij van 5 tot 7 uur ’s morgens, ging
dan naar school en trainde na school weer een paar uur.
Hij specialiseerde zich in de 100 meter schoolslag en dit
keiharde werken werd in Seoul beloond met de Gouden
Medaille. Bij mijn bezoek aan Charles en Yvonne werd
mij deze vol trots getoond. Maar Charles behaalde ook
nog twee bronzen plakken: een voor 100 meter rugslag
en een voor de estafetteploeg. De gemeente Helmond
eerde hem met een Sportpenning en een plaatsje in de
sportgalerij, gelegen in het steegje aan het eind van de
Veestraat (naast drogist Trekpleister). Daar hangt zijn
portret bij Berrie van Aerle, die de penning kreeg na het
voetbal EK van 1988, en Fieke Boekhorst, die deel uitmaakte van het dameshockeyteam, Olympisch Kampioen
in datzelfde jaar.
Het is duidelijk dat er tijdens de zware trainingsjaren gelukkig ook nog tijd overbleef voor andere zaken, want tijdens deze weekenden ontmoette hij zijn vrouw Yvonne,
die daar ook zwom. In 1996 trouwden ze en ze hebben
inmiddels twee kinderen. Na hun huwelijk heeft Charles
nog een paar jaar de jeugd getraind, maar dat werd te
bezwaarlijk, omdat Yvonne haar man graag wat meer zag.
Al pratende kwamen we op het onderwerp van de media-aandacht voor de gehandicaptensport. Het is ronduit
teleurstellend dat er wel 24 uur per dag alles wordt uitgezonden van de valide sporters, maar voor wat betreft
de Paralympics moeten we het doen met een korte samenvatting in een of andere sportuitzending. Zijn hun
prestaties niet gelijk? Wist u dat invalide sporters op het
allerhoogste niveau moeten blijven presteren tot een
week voor de Spelen, terwijl de valide sporters zeker
zijn van deelname als ze, ook al is het een jaar daarvoor,
een keer de limiet hebben gehaald?
In Seoul was het trouwens voor het eerst dat de invalide
sporters van dezelfde faciliteiten gebruik konden maken
als de valide spelers.
Yvonne trainde ook voor deelname aan de Paralympics,
maar door gebrek aan deelnemers heeft zij nooit mee
kunnen doen. Zij komt uit Honselersdijk, maar ze heeft
geen moeite gehad met de verhuizing naar Brabant. Sinds
een jaar wonen ze in een aangepaste woning in Brandevoort en ze hebben het bijzonder naar hun zin. Ze
missen wel een paar verswinkels in het centrum, maar
hebben goede hoop dat deze binnen niet al te lange tijd
gerealiseerd gaan worden.
Charles, Yvonne en ik hebben een heel leuk gesprek gehad. Ik wil ze dan ook heel hartelijk danken voor hun
vertrouwen en wens ze alle goeds voor de toekomst. n
KK
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Deze keer een multifunctioneel recept. Het kan als
avondmaaltijd worden geserveerd, maar er kunnen ook
kleinere deegpakketjes van worden gemaakt als voorgerechtje, of mini-versies voor bijvoorbeeld bij de borrel.
BLADERDEEGROL MET KIP
Ingrediënten
3 ons kipfilet
1 ons ontbijtspek
1 middelgrote ui
2 teentjes knoflook
½ bakje kastanjechampignons
1 middelgrote prei
15 zwarte olijven
1 volle eetlepel bloem
½ liter kippenbouillon (van blokje)
9 plakjes bladerdeeg
1 ei
ongeveer 50 gram boter
plantaardige olie (om in te vetten)
2 koffielepels gedroogde dragon
peper en eventueel zout
Bereidingswijze
Bak het ontbijtspek uit in een droge koekenpan. Bak
in een andere pan in een klont boter de in stukjes gesneden, bepeperde kip goudbruin. Haal de kip uit de
pan en fruit in dezelfde pan de gesnipperde ui met de
knoflook (voeg eventueel een lepeltje spekvet toe als
de pan te droog is). Bak, als de ui zacht is, de schoongeveegde en in plakjes gesneden champignons met een
beetje peper even aan. Haal deze uit de pan en kook
daar in ongeveer ¼ liter kippenbouillon een minuut of
vijf lang de gewassen ringetjes prei in tot die zacht zijn.
Haal de prei met een schuimspaan uit de pan en maak
een roux van het kookvocht, een klont boter en een
volle eetlepel bloem.Verdun de saus met de overgebleven kippenbouillon. Voeg hier twee koffielepels dragon
aan toe en controleer op smaak. Wees voorzichtig met
zout, vanwege het ontbijtspek en de olijven.Verkruimel
het uitgebakken spek, halveer de olijven en roer alles in
een ruime schaal goed door elkaar.
Maak een grote lap deeg door negen plakjes bladerdeeg - 3x3 - goed aan elkaar te plakken; druk de naden
stevig aan. Leg de vulling op het midden van de plak en
maak er een rol van. Sluit beide uiteinden af en druk
alles opnieuw stevig aan. Snijd overtollig deeg weg. Prik
met een mesje wat gaatjes in de bovenkant van de rol
om stoom te kunnen laten ontsnappen. Leg de rol op
een ingevette bakplaat, bestrijk de rol met losgeklopt ei
en bak hem in de voorverwarmde (hetelucht)oven in
ongeveer 30 minuten op 200º C goudbruin.
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kinderpagina van brandevoort

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 5 april 2009.

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
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b r a n d e vo o r t e r c o u r a n t

1.
2.
3.

Rens van der Lee 7 jaar
Thijmen van Lierop 4 jaar
Tim Saris 2 jaar
De prijzen kunnen jullie
ophalen aan
oud brandevoort 24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

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:

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

1
2 3
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April 2009
Datum
04 april
05 april
05 april
12 april
24 april

Organisatie
SBIA
SBIA
Brand Cour
SBIA
Brand Cour

Activiteit
Optreden Kobra
Open Huis
Sluiting aanlevering nr 4
Paaseieren zoeken
Distributie nr 4

Tijd
20.15
11 ‐ 17.00

Mei 2009
Datum
11 mei
23 mei
29 mei

Organisatie
Brand Cour
SBIA
Brand Cour

Activiteit
Sluiting aanlevering nr 5
Dancing with the Stars
Distributie nr 5

Tijd

Juni 2009
Datum
07 juni
14 juni
21 juni
26 juni

Organisatie
Brand Cour
Actief Brand.
SVBrandevoort
Brand Cour

Activiteit
Sluiting aanlevering nr 6
Fierljeppen
Wijkvoetbaltoernooi
Distributie nr 6

Tijd

10.30
18.00

20.00
18.00

10.30
10.00
18.00

Contactpersoon
J. Drouen
J. Drouen
G. Pollemans
M. Bogers
P. Princen

538747
538747
524029
665206
665781

Contactpersoon
G. Pollemans
F. Bosmans
P. Princen

524029
432013
665781

Contactpersoon
G. Pollemans
R. Maréchal
W. Kuypers
P. Princen

524029
548412
661984
665781

September 2009
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
13 sept
Brandeliers
ZonnebrandFestival
13.00
E. Bouwmeester
Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant april nummer
5 april
beheer wijkhuis ’t brandpunt
u kunt op een aantal manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:
• beheerder@brandpunt.info
• via het hierboven genoemd telefoonnummer
één mailtje of belletje en uw verzoek is op het juiste adres!
commissies,vertegenwoordigers en hun mailadressen
(meer gegevens via www.brandevoort.nu)
wijkraad
verkeerscommissie
’t BrandPunt
commissie buurtpreventie
commissie 12+
stichting dickensnight brandevoort
commissie speelvoorz./groen
commissie webmasters
brandevoort in actie
brandevoorterdag
scouting brandevoort
fotoclub brandevoort
startpagina brandevoort
commissie kindervakantieweek

70

b r a n d e vo o r t e r c o u r a n t

jan van loon
hans van zoggel
fons bosman
rené deelen
sandra geleijns
jet de laat
henk noort
herbert von reth
maarten beks
jan drouen
jeroen bierens
albert ticheler
herbert von reth
yvon cremers

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

belangrijke wijkinformatie

activiteitenkalender 2009

Activiteitenkalender 2009

belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

GG&GD
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl 
politie, buurtbrigadier patricia van dijk
stadswacht

58 48 88
088 - 0031 100
0900 - 8844
845970

GEMEENTE stadswinkel

informatiecentrum brandevoort
wijkopzichter (dienst sob)
graffitimeldpunt

58 77 77
www.helmond.nl/meldpunt
66 78 78
58 76 90
50 72 98

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water

0800 - 9009
59 48 94

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

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

ziekenhuis elkerliek helmond

37 00 47

praktijk voor mondhygiëne - l. schouten
fysiotherapie
d. en c. van beuzekom - van der vorst (ook manuele therapie)
h. pluym
haptotherapie, john kivits
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 adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger 
remedial teaching – susanne kuijken
maatschappelijke dienstverlening helmond- de peelzoom 
anne-marie van der velden, nikki van den oetelaar

66 46 44

59 55 55

scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150, stepekolk - oost 53
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53 
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3
kinderopvang vestein, kool straat 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
crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis
kinderopvang humanitas, gastoudercentrale
kinderdagverblijf villa vrolijk, geldropseweg 43

66 71 65
67 81 07
06 - 49 22 55 50
52 46 53
59 95 64
50 47 20
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
66 47 22
33 26 83
53 91 04
06 - 14 90 37 35
66 78 57
52 04 34
06 - 50 86 38 03
06 - 30 08 17 07
43 24 30
52 11 18
33 51 92
33 51 92
59 52 57
06 - 24 47 71 78
06 - 33 08 65 34
045 - 5615340
32 04 05

jaar gang 10 maar t 2009
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