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Tijdens de pasen heeft de paashaas het maar druk. Op allerlei plaatsen in Brandevoort verstopte hij zijn eieren in de
hoop dat de Brandevoortse kinderen deze weer zouden
vinden. Een spannende happening voor onze allerkleinsten.
Op Eerste Paasdag, 12 april, had de paashaas zijn eieren ook
weer verstopt in het Antoniusbos (tegenover basisschool
de Vendelier) voor kinderen tot en met groep twee. En dat
niet alleen... zij konden zich laten schminken en kregen van
de paashaas limonade en lekkere koekjes.
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De biljartclub Brandevoort is al een vertrouwde en lang
bestaande groep van fervente biljarters. Bijna dagelijks zijn
zij te vinden in wijkhuis ’t BrandPunt. Op dit moment telt
de club tweeëndertig leden en het aantal groeit nog steeds.
Alleen op de donderdagavond is het aantal leden nog tamelijk klein. De club verwelkomt graag een aantal nieuwe
leden om dan aan het biljarten deel te nemen. In het wijkhuis is de sfeer prima.

21

De winter is achter de rug, de lente is in het vooruitzicht…
Tijd voor de Scouting Brandevoort Schoonmaakactie. U
hebt zaterdag 27 maart de Scouts en Esta’s vast wel door
de wijk zien lopen; uitgerust in een geel hesje met de blauwe vuilniszakken en de grijpertjes in de hand.
Start- en ontmoetingspunt vormde dit jaar de ingang van De
Veste waar de Scoutingvlag wapperde in een straffe wind.
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Op zaterdag 18 april is voor de derde keer de fietsenbeurs
Brandevoort georganiseerd. Vanaf twaalf uur leveren veel
Brandevoorters hun fietsen aan. Er komen ongeveer 175
fietsen binnen, wel 50 stuks meer dan vorig jaar. De leden
van de fietsbeurs sorteren binnen een uur de fietsen op categorie en om klokslag twee uur begint de beurs. Het is
dringen bij de ingang om 14.00 uur als de beurs de poorten
opent.

49

Zondag 5 april opende wijkhuis ‘t BrandPunt haar deuren.
Om 10.00 uur waren de vrijwilligers al druk in touw om de
voorbereidingen te treffen. Kraampjes werden opgebouwd
en de sporthal werd klaargemaakt voor de verschillende demonstraties. Vanaf half twaalf konden de groeperingen hun
stand inrichten waarna een uur later de eerste bezoekers
werden verwelkomd. De demonstraties waren ook dit jaar
een groot succes.
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redactioneel
april 2009
Een snijdende spanning
Vanuit de gemeente Helmond is het stil rondom de
hoogspanningsmasten. Er moet onderhand wat gebeuren, want de contracten en termijnen lopen af. De
huidige masten zijn aan vervanging of verplaatsing toe.
Althans dat is de laatste stand van zaken, een tweetal
weken geleden.
Formeel en procedureel lijken veel zaken nog niet rond.
Voor een bestuurder is het dan riskant om aan de slag
te gaan.Voor onze wijk is het spannend om te gissen wat
er gaat gebeuren. Een bovengrondse verplaatsing zal de
komende decennia doortikken in het beeld van de wijk
en nog meer in de gezondheid van de wijk, als we de
werkgroep 530 kV goed begrijpen. De gemeentelijke bestuurders zijn van mening dat een democratisch besluit
op goede en betrouwbare gronden is genomen en lijken
bij hun besluit te blijven.Wij hopen dat een oplossing van
de masten een oplossing zal zijn, die de leefbaarheid en
saamhorigheid van de wijk niet bedreigt.
Een knagende onwetendheid blijft op het moment van
dit schrijven bestaan. Dit levert een spanning op, die allerlei gedachten en verwachtingen door elkaar heen doet
schieten en in feite een bestaansvacuüm doet ontstaan
en groepen mensen in verwarring brengt: een spanning
om te snijden dus …
Hopelijk verlamt het niet allerlei bezigheden, die de
Brandevoorters de komende tijd in beweging brengt.

aantal wijkgerichte bezigheden. Een nieuwe accommodatie moet op korte termijn te zien zijn midden tussen
de sportvelden. Vlak naast de ingetekende velden op de
bijgaande foto zal een flink pand verrijzen met voorzieningen, die sport in de wijk moeten kunnen bevorderen.
En zoals u verder iedere dag kunt zien, groeit de nieuwe
basisschool bijna even hard als het aantal kinderen in de
wijk Brandevoort. De aangekondigde stop op de bouw
vanwege juridische- en gezondheidsoverwegingen laat
nog even op zich wachten. Misschien is het aarzelende
bericht in het Eindhovens Dagblad van dinsdag 7 april
minder onzeker dan is geschreven. De provincie Noord
Brabant wil Brandevoort helpen om uit de impasse van
de hoogspanningsmasten te komen. Laten we hopen dat
de provincie ingrijpt in een bestuurlijk wangedrocht en
dat de wijk dan mag verhoeden voor een 50 jaar lange
reeks van hoogspanningsmasten, die de kroon van een
van de mooiste wijken van Nederland zou afstoten. n
GP

De wijk viert het voorjaar …
De wijk Brandevoort bruist van de activiteiten. Paaseieren zoeken, fietstochten organiseren, Koninginnedag en
voetballen met jongeren vullen de courant van april. Met
de komst van de echte lente trekken de bewoners weer
massaal de wijk in en zoeken elkaar op via deze activiteiten.
De Kaldersedijk is de komende tijd middelpunt van een
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wijkhuis ‘t brandpunt altijd in beweging
Nieuws vanuit
Brandevoort

de

huiskamer van

Ook in de komende periode worden er in wijkhuis
‘t BrandPunt veel activiteiten georganiseerd. Buiten
de wekelijkse activiteiten zoals onder andere het biljarten, de lessen door het Kunstkwartier, danslessen,
bridgen, en yoga worden er in de komende tijd ook
een aantal extra activiteiten gehouden. Op de website
www.brandpunt.info kunt u alles over wijkhuis ’t BrandPunt en de activiteiten lezen.
Evenementen
Dansschool Burning Point (www.burningpoint.nl) organiseert in de tweede helft van dit jaar het volgende:
• Dancing with the Kids: kinderen van de basisschool
worden getraind door echte wedstrijddansers om een
spetterende stijldans neer te zetten
• Dans-theatershow: de gezamenlijke dansscholen brengen een spetterende showavond met dans, dans en
dans
• Dansen voor senioren: de dansschool gaat speciaal
voor de oudere Brandevoorters gezellige lessen ver
zorgen met aansluitend de mogelijkheid om samen te
dansen.
• Kerstbal: een sfeervolle dansavond met demonstraties
en een heerlijk buffet

Dancing with the Stars gaat natuurlijk ook verder. Op 23
mei is ronde 3. De deelnemers aan deze ronde zijn:
Dames: Mia Verhoeven, lid van de Bridgeclub Brandevoort
en vrijwilliger in wijkhuis ’t BrandPunt / Diesje Ticheler, lid
van FotoClub Brandevoort / Ankie Puts, ondernemer in
Brandevoort (schoonheidssalon de Blauwe Reiger) en
vrijwilliger in wijkhuis ’t BrandPunt
Heren: Jos Frederiks, ondernemer in Brandevoort (Bureau voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (BTSW)) /
Willie Jaegers, voorzitter van de Bridgeclub Brandevoort /
Patrick Dooms, bekend van de Brandevoorterdag
De finale van dit geweldige evenement is op 11 juli 2009.
Deze avond wordt nog mooier, beter en sfeervoller dan
de voorrondes. Kaarten kosten € 5,- en zijn vanaf 1 juni
te koop aan de bar. In de jury zit Jan Postulaert (bekend
van de tv-versie!!!!) en de voorzitter is burgemeester
Fons Jacobs. Ook voorzitter van Stichting Stadspromotie
Helmond, Peter-Paul van Meerwijk, zit in de jury.

Daarnaast wordt op 27 juni door Stichting Brandevoort
in Actie (in samenwerking met dansschool Burning Point)
een fantastische Fiësta Tropicana georganiseerd. Op deze
avond kan iedereen lekker uit zijn bol gaan op tropische
klanken en organiseert de dansschool ook leuke en passende demonstraties. Let op de aankondigingen in de
diverse media!
Op 30 april organiseren we met SBiA en SSCC het feest
rondom Koninginnedag. Eerst een tocht met versierde
fietsen voor de basisschooljeugd. Per leeftijdscategorie is
de hoofdprijs een pannenkoekenfeest of naar keuze een
pizzaparty voor zes kinderen in het wijkhuis. Aansluitend
is er een kindervrijmarkt op het schoolplein. Wethouder
Frans Stienen verricht de opening en de prijsuitreiking.
Overigens kunnen we nog enkele helpende handen gebruiken. Als u zin heeft ons te helpen, meldt u zich dan
aan bij seceratris@brandpunt.info
In de nacht van 4 op 5 juli passeert de Kennedymars
onze wijk. We willen in samenwerking met Cafetaria
Brandevoort en Bistro Ter Plaetse zorgen voor een giganacht van Brandevoort!!! Nadere details volgen in de
volgende BC uitgave.
Korte terugblik
Op 4 april was wijkhuis ’t BrandPunt gevuld met koren.
De eerste editie van wat zeker een traditie gaat worden,
namelijk een korenavond door ons eigen Koor Brande
voort, was een daverend succes. Ruim 400 liefhebbers
van koormuziek waren getuige van een geweldig koorfestijn. KoBra gefeliciteerd met dit enorme succes!
Op 5 april waren de deuren van ’t BrandPunt voor iedereen geopend. Tijdens het Open Huis werden de demonstraties van de verschillende verenigingen druk bezocht.
Ook de presentatie van diverse groeperingen in de grote
zaal van het wijkhuis kende een behoorlijk aantal bezoekers.
Het bestuur is weer voltallig
Het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum
Brandevoort (SSCCB) is uitgebreid. Nadat we vorige maand
Simone Haertel konden verwelkomen, zijn we nu trots de
terugkomst van Ingrid Tielemans bekend te kunnen maken.
Hiermee is het bestuur volledig op sterkte en kunnen we
volop aan de slag voor ons prachtige wijkhuis! n
ingrid tielemans
voor meer informatie: www.brandpunt.info
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fotoclub
brandevoort
FotoClub Brandevoort kreeg weer extra stimulans na een
geslaagde tentoonstelling in maart. Veel bezoekers gaven
hun commentaar aan de aanwezige leden en genoten van
de mooie beelden. Daarnaast kreeg ook de tentoonstellingsorganisatie complimenten voor de overzichtelijke indeling en presentatie. Redenen voor de leden om voor de
lustrumtentoonstelling in maart 2010 extra hun best te
doen.
De starters portret/modellengroep legden eer in met hun
foto’s die zij voorafgaand en tijdens Dancing with the Stars
maakten.Voor hen een interessant leerproject.
De gevorderden portret/modellengroep zijn naar de kasteelruïne in Asten geweest om daar op een zonnige dag
spookachtige foto’s te leren maken.
Als voorbeeld ziet u twee foto’s die binnen een half uur zijn
gemaakt. Hierbij gebruikte de groep speciale transportabele
flitslichtapparatuur. Door daarbij te spelen met belichtingstijd, diafragma en zogenaamde ISO-waarde was het mogelijk deze opnamen te maken.
De modellen zijn in vitrage gekleed en vastgespeld om dit

spookachtige beeld te maken. Van deze werkwijze is een
demonstratiefilm voor de andere clubleden gemaakt om te
laten zien hoe je dergelijke opnamen kunt maken.
De gevorderdenwerkgroep houdt zich bezig met studiofotografie in de openlucht, waarbij uitgezocht wordt hoe je
de studiobelichting naar je hand kunt zetten, met en zonder
reflectoren en flitslicht. De groep gaat regelmatig op locatie
fotograferen, waarbij verlaten gebouwen wel het meest in
trek zijn. Menig dagje wordt uitgetrokken om samen met
modellen aan het werk te zijn. De FotoClub Brandevoort
maakt graag gebruik van modellen, die zich via de site van
FotoClub Brandevoort aanmelden. Deze worden na een
screening als model toegelaten.
Iets voor jou? Meld je dan aan.Vooral aan jonge mannelijke
modellen is een gebrek. Je bent van harte welkom.
Als u meer foto’s van deze dag wilt zien, bezoek dan onze
website www.fotoclubbrandevoort.nl n
albert ticheler
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org
565621

jaar gang 10 apr il 2009

9

tweede avond

dancing with the stars in brandevoort
Op zaterdag 28 maart was de zaal wederom helemaal
uitverkocht.
De deelnemers aan Dancing with the Stars waren ditmaal:
- Mary-Ann Bosman -Thom Bloks
- Gaby van Lieshout - Lambert van den Reek
- Joyce van Schoonderwalt - Rene Langewouters
- Peter van Stiphout - Ria Bloks
- Peter Faber - Marita van den Reek
- Roelof Jan Bouwknegt - Lieke Sauve
De deelnemers werden ook deze keer door een vakjury
beoordeeld, namelijk Mirjan van Lieshout (eigenaresse
dansstudio Mir’s), Robert en Silke Hoefnagels (dansprofessionals en dansleraar), Wilko van den Burgt, eigenaar
van een dansschool te Veghel.
Dansschool France opende de avond met een spetterende streetdance-show gedanst door ConVince, een groep
van acht meisjes en een jongen. Wat een uitstraling en
uithoudingsvermogen!
Toen was het de beurt aan de dansparen. Het eerste
paar, gevormd door Gaby en Lambert, danste een Engelse wals en later nog de rumba. Hier maakten ze een
geweldige act van. Daarna was het de beurt aan MaryAnn en Thom met als eerste dans een chachacha en als

tweede een tango, die zo in een film had kunnen zitten.
Het derde paar, Peter van Stiphout en Ria Bloks, begon
met een tango gevolgd door een jive, ook weer een geweldig optreden. Als vierde paar toonden Roelof-Jan en
Lieke met een rumba en Engelse wals dat zij in de zeven
weken dat ze met elkaar gedanst hebben heel goed op
elkaar zijn afgestemd. Peter Faber en Marita kwamen als
vijfde paar op de vloer met de quickstep en chachacha.
Hier waren ook veel oefenuurtjes aan vooraf gegaan met
een goed resultaat. Als laatsten kwamen Joyce en Rene.
Vanaf het eerste moment was het een spetterend gezicht. Zij dansten de jive en de quickstep, geweldig!
Tijdens de pauze werd er gedanst door Cindy van de
Rijd en Rik van de Westerlo, leerlingen van Robert Hoefnagels. De make-up van de deelnemers werd verzorgd
door Anky Puts van schoonheidsalon de Blauwe Reiger.
De winnaars van deze avond waren Joyce van Schoonderwalt en Roelof-Jan Bouwknegt.
Van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning.
Het was een geweldige avond. Dank aan iedereen die bij
deze avond betrokken was. En nu op naar de volgende
avond op 23 mei. Wees er op tijd bij, want vol is vol.
mia verhoeven
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De paashaas bezocht ook Brandevoort
Tijdens de pasen heeft de paashaas het maar druk. Op
allerlei plaatsen in Brandevoort verstopte hij zijn eieren
in de hoop dat de Brandevoortse kinderen deze weer
zouden vinden. Een spannende happening voor onze allerkleinsten.
Op Eerste Paasdag, 12 april, had de paashaas zijn eieren
ook weer verstopt in het Antoniusbos (tegenover basisschool de Vendelier) voor kinderen tot en met groep
twee. En dat niet alleen... zij konden zich laten schminken
en kregen van de paashaas limonade en lekkere koekjes.
Want ja, zo´n zoektocht is natuurlijk alleen maar mogelijk met een gevulde maag.
Rond 10.45 uur was het zover. Maar liefst 128 kinderen
hadden zich voor het hek verzameld om samen met hun
ouders de paashaas te helpen met zoeken naar de eieren. Gespannen gezichtjes, want waar lagen nu toch die
eieren? Al snel hoorde je “ik heb er een gevonden”, en
je smolt als ouder bij de aanblik van die lachende gezichtjes. In het bos liep de paashaas ook nog rond en
ging graag met de kinderen op de foto. Sommige kinderen bleven nog wat op afstand kijken naar dat vreemde
beest. Je zag ze denken. Ook mijn jongste van twee vond
het maar een vreemd schouwspel, terwijl mijn zoon van
vier liep te springen van spanning en vreugde: “Daar is
de paashaas weer!” En mijn dochter van vijf met een geschminkte vlinder op haar gezicht: “Ach mam, hij is toch
maar verkleed”. Heerlijk, die verschillende reacties. Maar
alle drie zochten ze, net als alle andere kinderen, heel
druk naar al die eieren.

Net als vorig jaar had de paashaas weer zilveren eieren
verstopt. De vinders: Lisa van Gompel, Mara Zijbers, Isabel van de Poel, Femke Drouwen en Daan van Ierland
kregen een extra verrassing van de paashaas. Alle vijf
straalden van oor tot oor. Zij hadden toch maar dat ei
gevonden. En verdiend hoor, want ik moet zeggen, die
waren echt goed verstopt. Natuurlijk gingen ook de
andere kinderen niet zonder lege handen naar huis. Als
dank voor hun goede speurwerk kregen zij nog een lekkere snoepzak mee naar huis. Wat een verwennerij!
Namens alle deelnemende ouders kan ik wel zeggen:
dank je wel lieve vrijwilligers voor deze leuke ochtend.
Mijn kinderen en natuurlijk al die anderen hebben genoten! Jullie hebben er veel werk van gemaakt. Natuurlijk
ook de sponsoren (DecoArt Snoeks, BC, Startpagina
Brandevoort, Threvon internetservices) weer bedankt
voor jullie bijdrage. n
PT

verslag

paaseieren
zoeken

2009
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onder hoogspanning
ACTIECOMITÉ BLIJFT STRIJDBAAR
Om in de affaire van het samenvoegen en verplaatsen
van de 150kV en 380kV hoogspanningsleidingen voor
alle bewoners duidelijkheid te krijgen en te houden is het
erg belangrijk in deze zaak hoor en wederhoor toe te
passen. Daarom gingen twee redactieleden van de Brandevoorter Courant praten met Jan Klomp, Johan van de
Pol en Floor Swinkels van de werkgroep 530kV.
Duidelijk is dat er een controverse bestaat tussen de
gemeente en het actiecomité over de mogelijke gezondheidsrisico’s van magnetische velden en coronaire
deeltjes voor bewoners en langdurig verblijvenden, zoals
kinderen, leerkrachten en leidsters op scholen en kinderdagverblijven binnen een specifieke zone (die wordt
berekend volgens een bepaalde formule). Op de tweede
plaats bestaat er verschil van mening tussen gemeente en
actiecomité met betrekking tot de geraamde kosten van
het ondergronds brengen van de leidingen.
Een recent rapport van TenneT, RIVM, VROM en KEMA
laat zien dat bij hoogspanningsleidingen van 380kV een
indicatieve zone (zeker voor gevoelige bestemmingen
zoals scholen, woningen en crèches) van minimaal 165
meter aangehouden moet worden aan elke zijde. Dat
staat echter in schril contrast met de 25 meter die de
gemeente aanhoudt! Voor de geplande samenvoeging van
de leidingen in Brandevoort (150kV+380kV) in een combimast zou dat zelfs minimaal 200 meter moeten zijn.
De gemeente gaat echter nog steeds uit van de oude
normen en schijnt de nieuwe richtlijn van het ministerie
van VROM naast zich neer te leggen. OBS Brandevoort
ligt al binnen deze zone, maar ook het op dit moment in
aanbouw zijnde noodgebouw valt erin. Uiteraard moet
hierbij uitdrukkelijk worden vermeld dat de huidige
school nu al te klein is en een aantal kinderen in september in een noodschool moet worden opgevangen. Het
belang van deze nieuwe school is dus evident. Wat niet
weg mag en kan nemen dat met betrekking tot mogelijke
gezondheidsrisico’s - juist in het geval van kinderen - de
grootst mogelijke voorzichtigheid geboden is.

De werkgroep heeft een kostenraming opgevraagd bij
een gecertificeerd bedrijf. Het onder de grond brengen
van de kabels kost € 7,5 miljoen! Dit is slechts € 0,5
miljoen hoger dan de bandbreedte die door de gemeente was aangegeven. Echter, tegen de gemaakte afspraken
met het actiecomité in, trok de gemeente zich voortijdig
terug.
Ook is door de werkgroep een advies gevraagd aan
VROM. Het ministerie gaf aan dat er door de gemeente
Helmond in 2006 procedureel geen fouten zijn gemaakt,
maar dat de gemeente zich wel geconfirmeerd heeft aan
de 0,4 microtesla-norm. Dit zou toch ook moeten betekenen dat de gemeente zich moet houden aan de berekeningswijze die het RIVM aangeeft.
Door de op zijn minst vreemde wijze van opstellen van
de gemeente heeft de werkgroep geen andere keus gezien dan het laten stilleggen van de bouw van de noodschool. Zij hebben beroep aangetekend bij de rechtbank
tegen de bouwvergunning en tevens een voorlopige
voorziening gevraagd om de bouw van de noodschool
te staken. Het woord is dus aan de rechter. De werkgroep is er zich zeer van bewust dat deze maatregelen
voor een aantal gezinnen problemen kunnen opleveren,
maar hoopt desondanks dat de gemeente voortijdig tot
een verandering van inzicht komt. Bovendien hoopt de
werkgroep dat ook de wijkraad van Brandevoort, die de
gezondheid van de bewoners toch eveneens hoog in het
vaandel zou moeten hebben, zich achter het standpunt
van het actiecomité wil scharen. Temeer daar de werkgroep middels briefwisselingen, rapporten en dergelijke
van officiële instanties zijn beweringen kan staven. Zij
bieden deze dan ook van harte aan iedere belangstellende Brandevoorter ter inzage aan.Verder zou de werkgroep graag tijdens een forumdiscussie met de gemeente
in het wijkhuis opening van zaken geven aan de Brandevoorters.
Voor vragen, commentaar, inlichtingen enzovoort, kunt
u mailen naar de werkgroep: brandevoort530kv@live.nl
CB/MD
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ingezonden brief
Graag wil ik mijn mening geven over het in februari geplaatste artikel betreffende de wijkraad. De redactie van
de BC citeert de mening van de wijkraad:
”Wij proberen vooral te bewerkstelligen dat de gemeente de
informatie van het actiecomité serieus neemt en in gesprek
blijft.Tevens hebben wij bewerkstelligd dat Stienen in de KBG
heeft toegezegd een onafhankelijke meeting 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 de 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
hanteren procedures (wij zullen dan op onze beurt de kennis
van het actiecomité hierbij betrekken.) etc.”
Hulde voor de Wijkraad. Of toch niet? Wat hebben ze
werkelijk gedaan? Eigenlijk niets anders dan het ondersteunen van wethouder Stienen. De communicatie naar
het actiecomité heeft zich beperkt tot wat informele en
eenzijdige uitwisseling van informatie en later het verzoek om ons taalgebruik, in de briefwisselingen met de
gemeente, gemeenteraad en publicaties, te matigen.
Wij hebben gevraagd om daadwerkelijke ondersteuning
maar de wijkraad doet in feite niets.
Verder is de bovengenoemde inspanning, het laten uitvoeren van metingen, zinloos: er zijn door TenneT, RIVM,
VROM en KEMA nieuwe berekeningen gemaakt, conform de laatste voorschriften. De nieuwe zones, die in
acht genomen dienen te worden, (variërend van 165 tot
meer dan 200 meter) staan op de betreffende sites. Er
hoeft dus niets gemeten te worden en zeker niet na de
realisatie. De wijkraad gaat er klaarblijkelijk nu al vanuit
dat de bovengrondse situatie een gegeven is. Vanuit de
lokale politiek hebben we tot nu toe geen enkele ondersteuning gekregen met uitzondering van Helmondse
Belangen die zich sterk gemaakt heeft voor deze problematiek.
Misschien kan er ook door de wijkraad wat serieuzer
gekeken worden naar de problematiek en zich daadwerkelijk scharen achter het actiecomité.
Namens de actiegroep,
“530 kV onder de grond”
floor swin

jaar gang 10 apr il 2009

17

jaar gang 10 apr il 2009

19

biljartclub
brandevoort
De biljartclub Brandevoort is al een vertrouwde en lang
bestaande groep van fervente biljarters. Bijna dagelijks
zijn zij te vinden in wijkhuis ’t BrandPunt. Op dit moment
telt de club tweeëndertig leden en het aantal groeit nog
steeds. Alleen op de donderdagavond is het aantal leden
nog tamelijk klein. De club verwelkomt graag een aantal
nieuwe leden om dan aan het biljarten deel te nemen. In
het wijkhuis is de sfeer prima. Het biljart is een professioneel biljart, dat goed loopt en eigenlijk iedere wedstrijd tot een belevenis maakt.
Op de volgende momenten kunnen leden komen biljarten: op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur; op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 22.30 uur. Wilt u er iets meer
over te weten komen, bel dan met H. Claassen: telefoon:
0492 - 66 37 08. Via de e-mail is het ook mogelijk om
hem te bereiken: h.t.m.claassen@gmail.com n
GP
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confetti
blended

kobra just for fun

Op zaterdag 4 april was de grote zaal van wijkhuis
’t BrandPunt een groot swingend feest. Het muziekfestival Happy Springtime dat KoBra organiseerde
werd een daverend succes. Met hun optredens kregen KoBra, Blended, Just for Fun en Confetti de handen op elkaar.
In een vrijwel uitverkochte zaal traden vier koren op,
waarbij KoBra als gastheer fungeerde. Vocal Group
Blended oogstte veel bewondering met hun a capella-nummers. De swingende sound van het kleurige
Confetti (uit Venray) bracht veel mensen in beweging.
Hetzelfde gold voor Just for Fun, dat genoot van het
optreden met de ‘buren’. Het maakte Happy Spring
Time tot een gevarieerde en vrolijke avond, voor herhaling vatbaar!
KoBra zelf was volgens veel fans enorm gegroeid
sinds het eerste optreden in 2007. Geweldig wat jullie als jong koor al kunnen neerzetten, was een veelgehoord compliment aan de koorleden en natuurlijk
vooral aan dirigent Adriaan van den Heuvel.
De sfeer was uitbundig en gezellig. Bij de bar van
wijkhuis ’t BrandPunt was het concert direct te volgen op het grote scherm. De afterparty duurde nog
tot in de kleine uurtjes.
Aan de organisatie van deze avond is door veel mensen voor en achter de schermen gewerkt, maar één
van hen moet apart genoemd worden: KoBralid Cor
Lijten, die het initiatief heeft genomen voor Happy

kobra
Spring Time en de supervisie had over de vlekkeloze organisatie. Op het gastenboek van de KoBrasite rolden de
enthousiaste berichtjes al snel binnen...
Met deze avond heeft KoBra laten zien dat het koor een
belangrijke plaats inneemt in onze wijk! Meer informatie
over KoBra: www.koorbrandevoort.nl n
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kindervakantieweek
brandevoort

27-07-09 t/m 31-07-09

Na de inschrijvingsavond en -middag zijn we van start gegaan met het indelen van de groepen. Inmiddels hebben
we alle 450 kinderen ingedeeld en daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen. Daarnaast hebben we ook alle vrijwilligers verdeeld over de groepen.
Helaas komen we voor een aantal groepen nog leiding
tekort. Daarom zijn we nog op zoek naar enthousiastelingen die één, maar liefst meerdere dagen een groep
willen begeleiden. Ook jongeren kunnen zich aanmelden
als leiding, eventueel om uren te maken voor maatschappelijke stage. Heb je zin om mee te helpen?
Stuur dan een mailtje naar info@kvwbrandevoort.nl
Naast het indelen van de groepen en de leiding, wordt er
ook hard gewerkt aan het bijstellen van het programma
wat we in eerste instantie voor ogen hadden. Het programma wordt echt niet minder leuk, maar er zijn veel
meer kinderen dan we hadden gedacht, waardoor niet

alle activiteiten door kunnen gaan, bijvoorbeeld, omdat
de ruimte te klein is voor 450 kinderen.
De sponsorcommissie is druk bezig met het werven van
sponsoren, onder andere in de vorm van productsponsoring of het meefinancieren van een bepaalde activiteit.
Ben je als ondernemer nog niet benaderd en wil je ook
je steentje bijdragen aan de Kindervakantieweek? Mail
dan naar info@kvwbrandevoort.nl en wij nemen contact
met je op.
Zoals je ziet doen we er alles aan om Kindervakantieweek Brandevoort tot een groot succes te maken. We
blijven je op de hoogte houden!
Kijk ook op www.kvwbrandevoort.nl Namens werkgroep Kindervakantieweek Brandevoort,
yvon cremers
info@kvwbrandevoort.nl

oprichting

kindcentrum brandevoort
Zoals u wellicht vernomen heeft, heeft SKPOH van het
ministerie van OCW toestemming gekregen om een
nieuwe school te starten in wijk Brandevoort. Naast de
Openbare school en onze SKPOH- school ‘De Vendelier’ komt in wijk Brandevoort 2 een nieuw te bouwen
school. Momenteel zijn de voorbereidingen daartoe in
volle gang, zodanig dat we in het nieuwe schooljaar kunnen starten.
De nieuwe school zal in samenspraak met de kinderopvangorganisatie KOREIN een gezichtbepalend element
gaan worden in Brandevoort. In eerste instantie start
de school in een semi-permanent gebouw, dat momenteel gebouwd wordt. In 2011 is de 20 klassige school
met kinderopvang, peuterspeelzaal en dagopvang in de
nieuwbouw klaar! We kunnen dan echt spreken van een
Kindcentrum.
Een nieuwe school vraagt veel voorbereiding. Momenteel

loopt een wijkonderzoek, in de vorm van een enquête,
onder de bewoners om duidelijk te krijgen welk onderwijssysteem de grootste voorkeur kent. Binnenkort zal
over het in te richten onderwijssysteem een besluit genomen worden.
Graag willen we toekomstige ouders, verzorgers danwel
belangstellenden uitnodigen om onze plannen te delen.
Ook willen we vragen als ‘Waar en wanneer kan ik mijn
kind aanmelden? – ‘Waar komt de school precies?’ – ‘Wat
voor onderwijsconcept gaat het worden?’ ‘Hoe gaat de
kinderopvang eruit zien?’ beantwoorden.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd op 21
april om 20.00 uur in Wijkhuis het Brandpunt, Biezenlaan
29, 5708 ZD Helmond.
Geef, indien u aanwezig wil zijn, uw naam door via de
mail aan secretariaat@skpoh.nl
Zie ook www.kindcentrumbrandevoort.nl n
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zijn er
nog zeebenen
te vinden
in brandevoort?

Wonen er in de wijk Brandevoort nog meer enthousiaste zeilers (naast Jan!) die het eigenlijk best leuk vinden
om les te geven aan kinderen uit Helmond op het meer
Berkendonk? De Jeugdzeilvereniging Berkendonk (www.
jzv-berkendonk.nl) is sinds vijf jaar actief. We hebben
ruim zeventig jeugdleden en de vereniging bezit twaalf
Optimisten, twaalf Funkayaks en zes Laser Pico’s. We
blijven groeien en zijn daarom ook op zoek naar meer
instructeurs. We bieden interne scholing, een rescuetraining en u kunt uw vaarbewijs op onze kosten halen. U
draait een groep samen met een collega-instructeur (allemaal gezellige mensen) en geeft gedurende tien weekenden of op een zaterdag of op een zondag twee uur les
aan kinderen tussen de acht en zestien jaar. We geven les
tot het niveau CWO 3 zeildiploma.
Lijkt het u leuk, maar kijkt u graag nog even de kat uit

de boom, kom dan gewoon eens langs tijdens de lessen
vanaf het eerste weekend in mei tot aan de zomervakantie en maak eens kennis met ons!
Natuurlijk bent u, maar ook alle andere landrotten van
harte welkom op onze Open Dag (samen met de windsurfvereniging) op zondag 17 mei vanaf 11.00 tot 16.00
uur. Er zijn super leuke activiteiten te doen voor alle jongeren. Neem een handdoek en droge kleren mee en laat
zien dat je waterproof bent! Tot ziens bij de containers
aan de Raktweg, Berkendonk.
Met sportieve groet, namens alle instructeurs,
margreet de leeuw-jongejans
(telefoon: 0492 - 560745)
jeugdzeilvereniging berkendonk
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taptoe

mierlo

MIERLO – Taptoe Mierlo heeft uit het bestand van showkorpsen een aantal gerenommeerde topkorpsen weten
te contracteren. Niet de minsten uit de internationale
showwereld zullen op zaterdag 16 mei hun opwachting
maken in Mierlo.

Met het vastleggen van de korpsen Drum- & showfanfare DVS uit Katwijk aan Zee, Show- & Marchingband
Jong Kunst en Genoegen uit Leiden, Jachthoornkorps &
Showband De Bazuin uit Leerdam en tenslotte De Tambourijnen van die Stadt Eyndhoven uit Eindhoven wil de
Taptoe Mierlo haar kwaliteit hoog houden.
Het talrijke publiek, maar ook de deelnemende korpsen
weten de formule van de Taptoe Mierlo te waarderen en
dat is een van de redenen waarom topkorpsen in de rij
staan om weer naar Mierlo terug te keren.
De organisatie is er in geslaagd om in het jaar, waarin
het WMC (Wereld Muziek Concours), dat van 9 juli tot
en met 2 augustus in Kerkrade plaatsvindt, een aantal
gedoodverfde wereldkampioenen in huis te halen. Kortom: de dertiende Taptoe Mierlo, onder supervisie van

de Stichting Mierlo Promotie en de heer Van Speijk van
de Stichting Combinatie van Korpsen, brengt vier showkorpsen met veel kwaliteit en kwantiteit. Deze korpsen
bezitten vele getalenteerde musici, die een gooi zullen
doen naar de WMC- titel 2009. Het komende spectaculaire muziekevenement wordt zoals vanouds weer gepresenteerd door gastspreker Rene Weijmans.
Swingend muziekprogramma
Op het taptoeterrein aan de Dorpsstraat wordt vanaf
19.00 uur een swingend en muzikaal voorprogramma
verzorgd door de samba-percussiegroep Sambanda Supercussie uit Handel. Vanaf 19.30 uur nemen de deelnemende showkorpsen deel aan de streetparade, waarna
om 20.00 uur de Taptoe Mierlo uit haar voegen barst.
Met een muzikale groet,
taptoe mierlo
harrie van der sanden
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wil jij
ook graag
muziek
maken?
Samen muziek maken is leuk en leerzaam. Lijkt het jou
ook zo leuk om een muziekinstrument te gaan spelen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Helmonds Muziek Corps heeft met ingang van het
nieuwe schooljaar 2009-2010 plaats voor enthousiaste
(jeugd)leden vanaf acht jaar. Je kunt les krijgen op diverse
instrumenten: slagwerk, klarinet, trompet, hoorn, trombone bariton, dwarsfluit, hobo, fagot of saxofoon.
Waarom Helmonds Muziek Corps?
Helmonds Muziek Corps (HMC) is een grote actieve
vereniging en bestaat uit verschillende orkesten: het
Pieporkest en het Jeugd Ensemble Slagwerk (voor beginnende blazers en slagwerkers), het Opleidingsorkest
(voor gevorderde leerlingen), het Harmonieorkest en
het Slagwerkensemble. Het Harmonieorkest en het Slagwerkensemble spelen op een zeer hoog muzikaal niveau
en behoren daarmee tot de beste orkesten van Nederland. Het Harmonieorkest begeleidt jaarlijks bekende

artiesten op haar Grand Gala; het afgelopen jaar was dit
Guus Meeuwis.
Een gedegen muziekopleiding! HMC bied je de best mogelijke muziekopleiding. Lessen vinden plaats in samenwerking met het Kunstkwartier en worden gegeven door
professionele muziekdocenten. Door lessen te volgen via
HMC kom je eveneens in aanmerking voor een aantrekkelijke korting op het lesgeld. Een instrument hoef je niet
te kopen en kan in bruikleen worden verstrekt. Na een
half jaar oefenen stroom je al door naar het Pieporkest
of het Jeugd Ensemble Slagwerk, waardoor je al heel snel
leert hoe leuk het is om samen in een orkest te spelen.
Aanmelden of meer informatie?
Neem telefonisch contact op met mevrouw S. Broers,
telefoon: 51 33 20 of vul het aanmeldingsformulier op
onze site www.helmondsmuziekcorps.nl in.
Wij houden Open Huis op zondagmiddag 17 mei van
14.00-16.00 uur in het HMC-gebouw aan de Azalealaan
42. Je bent van harte welkom!
Elke dinsdagavond is het mogelijk om te kijken tijdens de
repetities. Het opleidingsorkest repeteert van 19.00 tot
19.45 uur in het HMC-gebouw. Na afloop van de repetitie is er iemand aanwezig om je vragen te beantwoorden.
Maak je al muziek? Ook dan ben je vanzelfsprekend welkom bij onze vereniging. Neem contact op of kom snel
een keer luisteren!
opleidingsorkest helmonds muziek corps

mini volleybal in brandevoort
Na het geslaagde Open Huis op zondag 5 april in het
wijkhuis waaraan onder meer Volleybal Club Polaris deelnam, is het plan opgevat om in Brandevoort met een minigroep te starten. Naast een stand en een prachtige film
over de diverse volleybalvormen binnen de nog steeds
groeiende Helmondse vereniging, hield Polaris een leuke
clinic met een viertal mini’s. Hierin liet minitrainer Willem de Vries zien hoe de opbouw van het hedendaagse
minivolleybal in elkaar is gezet. Veel bewegingsvormen
en intensieve een tegen een of een tegen twee situaties
vormen kenmerken van het door Polaris toegepaste circulatie-minivolleybal. Daarnaast werd er later in de week
een clinic gegeven op basisschool De Vendelier.
Bij voldoende belangstelling hoopt Polaris ook uit deze
groeiwijk meer leden te rekruteren.
Geïnteresseerde jongens en meisjes in de leeftijd van zes
tot elf jaar kunnen na de meivakantie tot medio juni gratis meetrainen om te kijken of volleybal iets voor JOU is.
Informatie over zaal, avond en tijd is verkrijgbaar bij Willem de Vries, 0492-536550.
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de april puzzel
De puzzel van maart is goed gemaakt. De gelukkige winnaar is: P. van Diesen. De prijs krijgt u zo snel mogelijk thuisgestuurd.
Oplossing van de puzzel was lentekriebels.
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
10 mei via genoemde link op de website. Succes met het invullen van de puzzel.

WOORDZOEKER:
zoek de onderstaande woorden en streep ze door. De letters die overblijven vormen samen de oplossing.
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BINNENPLAATS • BOERDERIJ • BRANDEVOORT • BRANDPUNT • CAFETARIA • CHOCOLADE • DREEF • EINZELHAUS • FOTOCLUB • GARAGE
GLASVEZEL • HERENLAAN • HOOGSPANNING • INTERNET • JEUGDCLUB • KALDERSEDIJK • MIDDELLAAN • OVONDE • PAASEI
STATENLAAN • STATION • STEPEKOLK • TIJSSENVOORT • VILLA • VOETBALVELD
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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

Bijzondere vieringen:
- Zaterdag 9 mei 19.00 uur:
Luciakerk Zanggroep Timeless.
- Donderdag 21 mei 9.30 uur:
Alphonsuskapel viering Hemelvaart.
- Donderdag 21 mei 11.00 uur:
Ommel Bedevaartsmis.
- Zaterdag 23 mei 19.00 uur:
Luciakerk Viering met medewerking van de Oegandezen (jongeren uit Oeganda die ook in 2008 in de
parochie waren) met muziek/dans/getuigenis.
- Zondag 24 mei 10.15 uur:
Luciakerk Viering met medewerking van de Oegandezen (jongeren uit Oeganda die ook in 2008 in de
parochie waren) met muziek/dans/getuigenis.
- Zaterdag 30 mei 19.00 uur:
Luciakerk opluistering door Annelieke Merx,
Pinksteren en afsluiting meimaand.
- Zondagen: 7, 14, 21 juni:
Vieringen van de Eerste Communie.
j.v.d. laar, pastoor/deken

Eucharistievieringen:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

Protestantse Gemeente te Helmond
Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt
Sperwerstraat 2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ Helmond
e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
website: www.bethlehemkerk-helmond.nl
Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau:
Sperwerstraat 2, 5702 PJ Helmond, telefoon 0492 - 539470
Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
Ds. P. Verschoor, 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.

Twee jaar geleden is een gespreksgroep gestart. Samen met ds. Verschoor wordt nagedacht over
de betekenis die het geloof kan innemen in het persoonlijke leven. Belangstellenden zijn van harte
welkom. De groep komt ongeveer om de zes weken bijeen bij één van de leden thuis.
U kunt met mij contact opnemen als u meer wilt weten.

Jacqueline Noort, contactpersoon
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autisme extra
In augustus 2008 zijn Geertje en Angelique gestart met
het bieden van creatieve vrijetijdsbesteding voor mensen met een autisme spectrum stoornis. In eerste instantie werd er voornamelijk creatieve vrijetijdsbesteding
en thuisbegeleiding aangeboden. Na een paar maanden
bleek er ook veel vraag te zijn naar logeeropvang, muziekles en huiswerkbegeleiding. Angelique en Geertje
zijn dan ook naarstig op zoek naar geschikte mensen om
verdere uitbreiding te kunnen realiseren. Op deze wijze
kunnen ze een breder zorgpakket onder één dak aanbieden. Door deze uitbreiding wordt de naam Crea Extra
dan ook gewijzigd in Autisme Extra. Autisme Extra biedt
de volgende zorg aan voornamelijk kinderen uit Brandevoort en directe omgeving:
Crea Extra: Ondersteunende en activerende begeleiding in de vorm van vrijetijdsbesteding aan kinderen
vanaf zes jaar, adolescenten en volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en aanverwante stoornissen, hun ouders en broers en zussen.
Muziek Extra: Muziekles voor kinderen met een autistische stoornis met als doel om op een ontspannende
wijze bezig te zijn met op maat aangeboden muziek.
Hierbij gaat het niet in eerste instantie om gewenste gedragsveranderingen te bewerkstelligen door middel van
creatieve therapie, maar om het op een aangepaste manier creatief bezig zijn.
Thuisbegeleiding Extra: De thuisbegeleiding richt
zich onder andere op de kennis en omgang met het autisme binnen het gezin, de wijze van omgaan met elkaar

als gezinsleden, de opvoeding, de situatie op school of op
de werkplek en de invulling van de vrije tijd.
Logeer Extra: Weekenden die gericht zijn op outdooractiviteiten. We werken samen met een gespecialiseerd
outdoorbureau zodat er op een veilige en professionele
wijze activiteiten aangeboden kunnen worden.
Huiswerk/Remedial Extra: Medewerkers van Autisme Extra kunnen dan begeleiding aanbieden bij het organiseren, structureren, maken en leren van huiswerk, zodat de problemen kunnen afnemen of tot een minimum
worden teruggebracht. De remedial teaching wordt gerealiseerd door een gediplomeerde leerkracht en wordt
individueel verzorgd.
Uitstapjes Extra: Tijdens schoolvakanties organiseert
Autisme Extra uitstapjes en activiteiten gericht op ontspanning en vermaak. Deze extra uitstapjes staan binnenkort vermeld op de website.
Momenteel zijn we druk bezig om de website bij te werken. Medio april kunt u uitgebreidere informatie over alle
bovenstaande zorg vinden. Bel of mail gerust wanneer u
meer informatie wilt over de inzetbaarheid van het PGB
voor de activiteiten, thuisbegeleiding, logeerweekenden,
huiswerkbegeleiding, muziekles. n
e-mail: info@crea-extra.nl
telefoon: 06-33086534
website: www.crea-extra.nl
adres: cijnsbeemden 9, 5706 np helmond
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de enige echte

winnaar is…

15 september 2008 had kindercentrum Vestein een
groot pleinfeest georganiseerd ten behoeve van de CliniClowns. Een van de activiteiten was het oplaten van
een ballon met je naamkaartje. Wij waren aangenaam
verrast over het aantal kaartjes dat teruggestuurd werd.
Alle ballonnen gingen richting België. Er kwamen zelfs uit
Noord-Frankrijk kaartjes retour.
Maar wat schetste onze verbazing toen wij vorige week
een brief kregen uit Maarssen met daarin een ballonkaartje. Het begeleidend schrijven vertelde ons dat
Gerdy Kalje op vakantie was in Frankrijk en dat het ballonkaartje met de ballon ruim 150 kilometer ten zuiden
van Parijs was neergekomen. Maar de Franse posterijen
wisten niet waar Helmond lag en omdat er geen land
van herkomst bij vermeld was, was de brief weer retour
naar de vinder gegaan. De vinders hebben het aan Gerdy
laten zien en gelukkig wist Gerdy wel waar Helmond lag
en zo is het kaartje via Maarssen bij Vestein gekomen.
Dus de absolute winnaar van de ballonnenwedstrijd van
Vestein is:
Valerie Zoetmulder!!!
En haar ballon is gevonden in Epineau-les-Voves in Frankrijk! Valerie gefeliciteerd! En veel plezier met je cadeaus.

brandjes
Uw eigen bos tussen Geldrop en Mierlo! Nabij nieuwbouwwijk Luchen is er een uniek bosperceel
(1,6 ha) te koop. Het is gelegen tussen ‘t Wolfsven en
het Eindhovens kanaal. Vraagprijs € 49.900,- belastingvrij. Meer informatie: joris@kellerberg.com
06 - 42 02 83 99
Heeft iemand mijn mobieltje gevonden? Het betreft
een Nokia 6230, kleur silver/white. Ik stel het erg op prijs
als de vinder zich bij mij meldt, 06 - 14 18 38 75.

Te koop, verstelbare houten kinderstoel, beuken
kleur, prima staat € 25,- Info: 0492 - 665781
Sample Sale Lot&Binc. Zaterdagmorgen 16 mei (van
9.00 - 12.00 uur) verkopen wij de monstercollecties van
Lot&Binc voor interessante prijzen. Adres: Speelheuvelplein 10 te Someren.
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computerclub
brandevoort
In de maanden april en mei neemt weer een aantal bewoners deel aan de cursus Word en Excel.
In zes weekbijeenkomsten werken de cursisten een
tamelijk lijvig boekwerk door met de basishandelingen
voor de genoemde programma’s. Ieder in zijn eigen tempo, maar toch wel met zijn allen door de meest noodzakelijke kenmerken van de programma’s.
Nu nog in een tamelijke krappe omgeving, omdat de basisschool OBS gebruik maakt van een aantal ruimtes van
het wijkhuis. Straks na de vakantie krijgt de computerclub weer meer ruimte en kunnen er andere cursussen
starten.
De volgende cursussen beginnen in ieder geval eind
september 2009: fotobewerking en videobewerking. De
clubleiding zal waarschijnlijk de volgende programma’s
inzetten voor de cursussen: fotobewerking: met het gratis programma Picasa en videobewerking met het gratis
programma Windows Movie Maker.
Afhankelijk van de inschrijvingen en de beschikbare cursusleiding wil de computerclub de volgende cursussen
aanbieden:
• Tekstverwerking Word
• Het rekenprogramma Excel
• De besturingssystemen Windows XP, Windows Vista
Dus als u belangstelling heeft voor een van bovengenoemde cursussen, dan kunt u zich middels de website opgeven. Graag willen wij ook bewoners uitnodigen om mee te helpen een cursus te verzorgen. Via
het formulier op de website van de club kunt u zich
opgeven voor een cursus. De website van de club is
www.computerclub.brandevoort.nu n
GP
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scouting
in brandevoort
Brandevoort weer 100% schoon!
De winter is achter de rug, de lente is in het vooruitzicht… Tijd voor de Scouting Brandevoort Schoonmaakactie. U hebt zaterdag 27 maart de Scouts en Esta’s vast
wel door de wijk zien lopen; uitgerust in een geel hesje
met de blauwe vuilniszakken en de grijpertjes in de hand.
Start- en ontmoetingspunt vormde dit jaar de ingang van
De Veste waar de Scoutingvlag wapperde in een straffe
wind. Uitgangspunt was de ‘speur-naar-afval-tocht’ die de
leiding had voorbereid. De wijk was hiervoor opgesplitst
in verschillende gebieden. De leiding had stukjes rommel verstopt met vindbewijzen erbij. Aan de kinderen de
opdracht om deze te zoeken. Zo hield iedereen de ogen
goed open, zodat ook al het andere zwerfvuil en troep
werd gevonden en opgeruimd.
Regen getrotseerd
De ochtend was voor de Esta’s. Het regende, geen lekker
weer om rond te gaan lopen, toch hebben we doorgezet.
Het zou minder hard gaan regenen. Bijna alle kinderen
deden mee en ook papa’s en mama’s waren komen helpen. Gelukkig was bijna iedereen gekleed op dit weer. Na
de speluitleg werden gele hesjes aangetrokken, de grijpertjes en plastic zakken werden meegenomen en… op
pad. Toen het lunchtijd was, had de kookstaf warme soep
voor de verkleumde Esta’s en drie schalen met lekkere
boterhammen. Ondertussen waren ook de Scouts aan-

gekomen om mee te lunchen. Na een dropping de nacht
tevoren hadden ze bij de Scoutingboerderij geslapen.
In de ochtend hadden ze hun tenten alvast opgeruimd
en nu was het hun beurt om in de middag op te gaan
ruimen. Ondertussen was het droog geworden en een
bleek zonnetje was doorgebroken. Nog een beetje moe,
maar met gevulde buik, trokken ook zij de gele hesjes
aan en gingen gewapend met knijpertjes en vuilniszakken
aan de slag.
Enorme aantallen peuken
Gelukkig was dit jaar wat minder zwerfvuil te vinden dan
andere jaren, maar nog steeds blijken er mensen te zijn
die gewoon spullen op straat weggooien. Opvallend waren ook de enorme aantallen sigarettenpeuken die we
tegenkwamen. Onbegonnen werk om die allemaal met
onze grijpertjes op te ruimen. Dat de rokende medemens dat tegenwoordig buiten doet is wel fijn, maar de
peukjes horen in een asbak en niet op straat of in het
groen. De aanhanger die rondreed en de gevulde zakken
verzamelde, was aan het einde van de dag ook weer goed
gevuld. Iedereen had goed geholpen: de kids, de leiding,
de kookstaf, de ouders en natuurlijk de gemeente Helmond die ons steunt bij deze actie.
Zo konden we voldaan terugkijken op onze bijdrage aan
onze mooie wijk, ondanks de plensbui waarmee de dag
begon. n
eric wishaupt
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muziek, muziek, muziek
Deze twee orkesten komen op zaterdag 16 mei 2009, in
wijkhuis ‘t BrandPunt, aanvang 20.30 uur. De toegangsprijs is € 7,50 inclusief een consumptie. Dit is de Beek
Donkse Bloas Compagnie, deze bestaat sinds 1991, nu
onder leiding van dirigent Richard Beeren. Zij spelen met
veel plezier en dat brengen zij over op het publiek met
bigbandmuziek en jazz-swingmuziek waar u heel fijn op
kunt dansen als u tenminste een dansje wilt maken. De
hiernaast staande foto is van The Old Swing Band. Het
orkest bestaat uit veertien muzikanten; allen uit Brabant.
Zij brengen muziek ten gehore van onder andere Glenn
Miller, The Ramblers, Skymasters en aanverwante dansmuziek.
Beide orkesten spelen muziek waarop gedanst kan worden zoals de foxtrot, tango, wals, Latin en nog vele andere
muziekstijlen.
U mag dit niet missen als u van dansen houdt, een gezellig avondje uit wilt, of wilt luisteren naar muziek in uw
wijkhuis. n

mobiel voor goede doel
Stichting de Opkikker heeft het grootse voornemen van
6 april tot 24 juni maar liefst 50.000 oude mobieltjes in te
gaan zamelen. Daar is natuurlijk veel hulp bij nodig. Ook hier
in Brandevoort zijn vast een heleboel bewoners die ergens
onder in een lade nog een oud mobieltje hebben liggen.
Waarom?
Stichting de Opkikker ontvangt van haar hoofdsponsor
Vodafone Netherlands Foundation €3,50 per ingeleverd
mobieltje. Door tussen nu en juni 50.000 stuks mobiele
telefoons in te zamelen hoopt de stichting voor ruim

100 gezinnen met een langdurig ziek kind een fantastische Opkikkerdag te kunnen realiseren! Even het ziek
zijn vergeten en gewoon een dag heerlijk genieten met
het hele gezin.
Dus beste bewoners help ons zodat ook wij vanuit Brandevoort een geweldige bijdrage kunnen leveren aan deze
fantastische actie. Vraag ook uw familieleden, vrienden,
collega’s enz. Want hoe meer hoe beter! In Brandevoort
zijn 2 verzamelpunten. Albert Heijn en wijkhuis ‘t BrandPunt.Vrienden van stichting de Opkikker:
groepen 8 basisschool de vendelier
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fietsbeurs
Op zaterdag 18 april is voor de derde keer de fietsenbeurs Brandevoort georganiseerd.
Vanaf twaalf uur leveren veel Brandevoorters hun fietsen
aan. Er komen ongeveer 175 fietsen binnen, wel 50 stuks
meer dan vorig jaar. De leden van de fietsbeurs sorteren
binnen een uur de fietsen op categorie en om klokslag
twee uur begint de beurs. Het is dringen bij de ingang om
14.00 uur als de beurs de poorten opent. Er staat een
grote groep nieuwsgierigen in spanning te wachten op
de beste keus voor de fietsen uit de wijk.
Binnen een half uur is meer dan de helft van de fietsen
al verkocht. Tot het laatste moment van de beurs blijven
mensen de resterende fietsen kopen.
Om 15.00 uur komen er nog verschillende mensen binnenlopen. Echter te laat; de meeste fietsen en andere
bijbehorende spullen zijn al weg. Bij het ophalen van het
geld voor verkochte fietsen was 1 jongen heel erg blij.
Voor elke fiets die van zijn ouders verkocht is, mag hij de
helft in zijn spaarpot stoppen om iets nieuws te kopen.

En gelukkig zijn alle fietsen van zijn ouders verkocht, dus
dat levert voor hem een flink bedrag op.
Al met al een succesvolle dag, ook door het mooie weer.
De organisatie hoopt dat de fietsenbeurs volgend jaar
april weer zo’n succes wordt. En tot slot bedanken wij de
vrijwilligers weer van harte voor hun inzet. n
commisie fietsbeurs
stichting brandevoort in actie
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net zwanger,

jouw geluk kun je delen…

Moeders voor Moeders
Noord-Brabant

actief

in

Net zwanger? Dan kun je andere vrouwen helpen zwanger te worden! De organisatie Moeders voor Moeders
is al meer dan 75 jaar actief in het verzamelen van urine
van zwangere vrouwen met het zo belangrijke zwangerschapshormoon hCG. Zwangere vrouwen die tussen de
zes en zestien weken zwanger zijn, kunnen hun ingezamelde urine eens per week bij een verzameldepot inleveren.
Tijdens de eerste vier maanden van de zwangerschap
maakt het lichaam van een zwangere vrouw in ruime
mate het hormoon hCG aan. Het grootste deel verlaat
als afvalstof het lichaam via de urine.Van dit hormoon kan
echter een geneesmiddel worden gemaakt dat in te zetten is bij behandelingen die de vruchtbaarheid bevorderen. Tegenwoordig heeft één op de zes paren problemen
zwanger te worden. Artsen maken bij vruchtbaarheidsbehandelingen onder andere gebruik van medicijnen die
het hCG-hormoon bevatten. Deze medicijnen spelen
een rol bij het stimuleren van de eisprong (ovulatie).
Om die medicijnen te kunnen maken, is er veel urine nodig. Miljoenen liters urine leveren slechts een paar gram
van het unieke zwangerschapshormoon op. En daar stapt

Moeders voor Moeders in. In bijna het hele land zamelt
Moeders voor Moeders urine in van zwangere vrouwen.
Meer dan 120 informatrices zijn actief om zwangere
vrouwen te werven die anderen willen helpen ook moeder te worden.
Aanmelden is mogelijk vanaf de dag dat de zwangerschap
vaststaat. Een informatrice brengt een thuisbezoek en
doet een testje om te bepalen of de urine voldoende van
het hCG-hormoon bevat. Is deze test positief, dan kan de
urine vanaf dat moment opgevangen worden. Moeders
voor Moeders zorgt voor een handige opvangkan en een
tweetal kratten met elk vier flessen. Genoeg om elke dag
een nieuwe fles te gebruiken. Anders dan voorheen haalt
niet een chauffeur de flessen op, maar is het mogelijk de
urine eens per week in te leveren bij een depot. Dat is
een stuk discreter. Zo is niet gelijk de hele buurt van de
zwangerschap op de hoogte.
Zwangere vrouwen kunnen zich aanmelden tot en met
de elfde week van de zwangerschap. Meedoen kan vanaf
de zesde tot en met de zestiende week. Deelname wordt
door Moeders voor Moeders beloond met een attentie.
Voor meer informatie, bel naar het landelijke nummer:
0800-0228070 (gratis), www.moedersvoormoeders.nl n
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albert heijn naar de overkant,
eindelijk terecht in de nieuwe supermarkt
De Brandevoorters die bij Albert Heijn gaan winkelen,
moeten het inmiddels als zo’n jaar of zes doen met een
AH-filiaal in het noodgebouw. Maar hieraan komt binnenkort een einde doordat de opening van een prachtig groot
nieuw filiaal nu niet lang meer op zich laat wachten.
Twee maanden geleden heeft Marcel Gijsberts in de functie van supermarktmanager de plaats ingenomen van de
heer Gerie Bouyen die inmiddels heerlijk geniet van zijn
VUT. In deze afgelopen maanden heeft Marcel deze functie
gecombineerd met de managersfunctie van de AH-vestiging in de Parkstraat in Nuenen. Zijn officiële benoeming
als de nieuwe supermarktmanager in Brandevoort gaat in
op 20 april.
Marcel Gijsberts is geboren (1971) en getogen in Geldrop
en al sinds zijn twintigste jaar werkzaam in de supermarktbranche bij AH. Zijn carrière is hij gestart als verkoopmedewerker en in de loop der jaren, na een aantal interne
en externe studies, heeft hij het op zijn zesentwintigste
jaar tot supermarktmanager gebracht. In deze functie is hij
vanaf maart 2007, zoals boven reeds vermeld, werkzaam
in het AH-filiaal in Nuenen.
Marcel vindt het leukste aan zijn job de omgang met zowel
klanten als personeel en hij zou het fantastisch vinden als
dezelfde leuke sfeer die er nu heerst in de ‘oude’ winkel,
straks ook meegenomen wordt naar het nieuwe pand. Hij
is sinds drie jaar getrouwd met Maudie en ze wonen in
Geldrop.
AH hoopt voor de zomervakantie zijn intrede te kunnen
doen in het nieuwe pand dat een immense oppervlakte
heeft. De maten en ruimtes kunt u bekijken in het artikel
over de winkels in deze BC.
Het assortiment dat in het noodgebouw beperkt te noemen is wordt behoorlijk uitgebreid met onder andere
Kies en Kook (complete maaltijden beschikbaar voor
een gezin bestaande uit vier personen bereid met verse
componenten. Dit is natuurlijk een prachtig concept voor
bijvoorbeeld de drukbezette tweeverdieners en/of ouderen die geen zin of tijd hebben om zelf eten te maken).
Verder komen er heel veel verse panklare groentes, maar
vanzelfsprekend blijven de traditionele groentes ook bestaan in dit assortiment. Het broodassortiment zal ruim

verdubbeld worden vergeleken met het huidige aanbod.
Ook het assortiment Spaanse borrelhapjes (tapas) zal aanzienlijk worden uitgebreid. Er komen twee grillmeubels op
de vleeswarenafdeling te staan waarop AH-medewerkers
zelf verschillende vleessoorten kunnen grillen. Voor klanten die even willen pauzeren, komt er ook gelegenheid
een lekker kopje koffie of thee te nemen. Op dit moment
wordt er bij AH nog gebrainstormd over het creëren van
een speciale kinderhoek in de nieuwe winkel.
Het nieuwe personeelsbestand zal in totaal bestaan uit
zo’n 100 personen in wisselende diensten. In allerlei functies te weten: verkoopmedewerkers, teamleiders (van de
diverse afdelingen), caissières, vulploegmedewerkers en
buiten Marcel Gijsberts als manager nog twee assistentmanagers. Het is wel leuk hier nog even bij te vermelden
dat een aantal medewerkers afkomstig is uit Brandevoort
zelf.Al het bestaande winkelpersoneel gaat mee om ook in
de nieuwe zaak weer aan de slag te gaan. Er komen voor
de nieuwe winkel nog zo’n dertig medewerkers bij.
Vanuit de parkeerkelder kan men met een winkelwagentje
via een loopband naar boven naar de winkelingang gelegen
in de centrale inkomsthal.
Na de officiële opening zullen er leuke openingsacties van
start gaan. Er worden onder andere demonstraties gegeven die bestaan uit bijvoorbeeld een aantal proeverijen. Er
komt een laad- en lossluis waar een vrachtwagen in kan
rijden. Hierdoor zullen de omwonenden zo min mogelijk
last ondervinden van het in- en uitladen van goederen.
AH heeft nu al de beschikking over speciaal voor dit doel
geconstrueerde ´fluistertrucks´. Dit zijn vrachtwagens die
speciaal zijn uitgerust met geruisloze cabines en rolcontainers die er mede voor zullen zorgen dat de omwonenden
niet in de vroege morgen of late avond gestoord zullen
worden door lawaai. Hoe en wanneer de openingceremonie precies zal plaatsvinden is op dit moment nog niet
bekend. Het is echter al wel bekend dat op die dag de
nieuwe winkel opgesteld zal worden voor de bewoners
van Brandevoort van 18.00 uur tot 20.00 uur. Zodat zij
ook als eersten kennis zullen kunnen maken met de nieuwe supermarkt.
Ook aan de kleintjes van de wijk is gedacht want in de
openingsweek zullen er ook voor hen speciale dingen
worden georganiseerd. Omdat in de toekomst er hoogstwaarschijnlijk wel parkeergelden zullen worden geheven
in de parkeergarage, en gezien het grote aantal bewoners
in De Veste, is het misschien wel goed om voor de opening
van de nieuwe AH eens te denken aan de manier waarop
u het beste uw wekelijkse boodschappen van de winkel
naar huis kunt vervoeren.Voor dit doel zijn er allerlei leuke boodschappenkarren in de handel.
Namens de redactie van de BC wens ik Marcel Gijsberts
persoonlijk veel geluk en gezondheid en beroepsmatig
heel veel sterkte met de komende openingsdrukte en heel
veel succes met zijn nieuwe uitdaging in onze Brandevoorter supermarkt. n
MD
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winkels

brandevoor t deel XIX
Wat betreft de verhuizing van de winkels van de houten noodgebouwen naar de nieuwe gebouwen aan De
Plaetse, Blok 15 en het Einzelhaus, is de verwachting nog
steeds dat het begin juni zover is!
De eerste week van april heb ik het nieuwe pand van Albert Heijn in Blok 15 bekeken. De winkelruimte bedraagt
1.400 vierkante meter, de totale oppervlakte, inclusief
laad- en losruimte en de kantoorruimte bedraagt 2.000
vierkante meter. Aan de service voor de klanten is ook
gedacht; er komen onder andere gastentoiletten.
Het parkeerdek boven de parkeergarage is getest op
waterdichtheid. Het is straks mogelijk om met een winkelwagentje door middel van een roltrap naar beneden
of naar boven te gaan. Het parkeren in de parkeergarage
is voorlopig gratis. Volgens de heer Van der Geest van
de gemeente Helmond wordt in 2010 door de gemeenteraad bekeken of er alsnog parkeergeld geheven moet
worden. In de garage komen 130 openbare parkeerplaatsen en 65 plaatsen voor de bewoners van de huizen en
appartementen.
De vrachtwagens moeten de winkels bevoorraden vóór
of na de schooluren; gedurende de schooluren mogen zij
De Plaetse niet op.
Zoals bekend wordt het fietsers- en voetgangersgebied
beveiligd door paaltjes waarvan er één verzinkbaar is om
de auto’s door te laten. Er bevinden zich straks dergelijke
paaltjes op de hoek Biezenlaan-De Plaetse en nabij de
Markthal.

Als De Plaetse voor vrachtwagens gesloten is, kunnen
hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance wel
De Plaetse oprijden; zij hebben de beschikking over een
apart pasje.
Op de hoek van de Rinckstraat bevinden zich ook paaltjes; deze toegang tot De Plaetse is echter permanent
gesloten, hier bevindt zich geen verzinkbaar exemplaar.
Bij Bistro Ter Plaetse komen ook paaltjes, deze kunnen
echter geen vrachtwagens doorlaten; alleen bestelwagens en personenwagens voor de bewoners.
Op de plaats van de noodwinkels komt Blok 7 met woningen te staan. Dit is pas aan de orde als de noodwinkels
verdwenen zijn. Met de verkoop van de appartementen
wordt binnenkort, in ieder geval nog dit jaar, begonnen.
De huidige financiële crisis zal ongetwijfeld invloed hebben op het tempo waarin de woningen verkocht worden.
Het zal echter, vooralsnog niet tenminste, geen invloed
hebben op de winkels die in Blok 7 gerealiseerd worden. De belegger die de winkels bezit, is gebonden aan
een vaste datum. Zoals eerder vermeld, komt er in Blok
7 nog een supermarkt in het goedkopere segment. De
heer Gijsberts, manager van Albert Heijn, ziet met de
komst van een concurrent echter geen beren op de weg.
Gezonde concurrentie moet volgens hem mogelijk zijn.
Behalve parkeergelegenheid voor de toekomstige klanten, komen er bij Blok 7 parkeerplaatsen voor de bewoners. n
wim dobma
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dubbele winst
en kampioenschap
voor ht’35!
Na een drukbezochte jong-talent-test op woensdag,
werd er op Paaszaterdag in de Odulfusgymzaal een dubbele competitiewedstrijd geturnd. De derde en vierde
divisie onderbouw teams moesten het opnemen tegen
een geduchte tegenstander: OJC uit Rosmalen.
Voor de meisjes van het derde divisie team was het extra
spannend, want bij winst zouden ze competitiekampioen
worden. Op sprong waren de meisjes van OJC goed bezig. Bij een aantal HT-turnsters liep de spanning flink op
wat op de brug lagere punten opleverde. Op balk werd
door onze HT-meisjes stabieler geturnd dan door de
tegenstanders… Het was tot op het laatst superspannend wie de wedstrijd ging winnen… De einduitslag was
137,225 voor HT’35 tegen 133,075 voor OJC: gewonnen
en competitiekampioen dus!!
Tessa, Vera, Sophie, Lieke, Birgit, Evi, Anouk en Juultje van
harte proficiat met deze mooie overwinning.
Tegelijkertijd turnde het vierde divisieteam met Lind-

sey, Maud, Laura, Anouk, Sarah en Fleur ook een mooie
wedstrijd. Deze turnsters wilden heel graag hun laatste
competitiewedstrijd winnen. Op brug waren de turnsters van OJC beter en bij sprong lag het heel dicht bij
elkaar. Maar op de toestellen balk en vloer was HT’35
duidelijk de beste. Uiteindelijk werd de wedstrijd door
HT’35 gewonnen met 129,60 tegen 128,05 punten en
een verdiende eerste plaats voor Fleur v.d. Hurk!
Zaterdag 18 april hebben senioren Lisette de Rijk en
Kim Rijnders naar Varsseveld voor de individuele halve
finale van de Nederlandse Kampioenschappen tweede
divisie. Hier wordt gestreden voor een plaats op de NK
in Reusel op 23 mei! Heel veel succes gewenst! In alle
jeugdgroepen worden de lessen opengesteld voor belangstellende ouders, vriendjes en vriendinnetjes, opa’s
oma’s enz. enz.
Meer informatie over de vereniging vindt u op onze website: www.ht35.nl
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nieuws vanuit
peuterspeelzaal ot en sien
Wegens een fout bij T-Mobile is het telefoonnummer van
de peuteradministratie van Ot en Sien komen te vervallen. U kunt ons nu voor vragen rondom de plaatsing
van uw peuter bereiken via otensien2009@hotmail.com.
Wanneer uw kind aan de beurt is krijgt u automatisch
bericht. Het nummer van de peuterspeelzaal zelf blijft
wel bestaan. Dit is telefoonnummer 06 - 50 86 38 03.

Let op: inschrijven kan alleen op een schooldag. De inschrijfavond van mei wordt in verband met de meivakantie een week verzet naar maandag 11 mei. Tot ziens

U kunt uw peuter inschrijven voor Ot en Sien en Jip en
Janneke op elke eerste maandagavond van de maand van
20.00 uur tot 21.00 uur. Inschrijven is mogelijk als uw
kindje twee jaar is geworden. U vindt peuterspeelzaal Ot
en Sien aan de Moerdonksvoort en peuterspeelzaal Jip en
Janneke aan de Koolstraat.Tijdens een inschrijfavond kunt
u rondkijken op de peuterspeelzaal en eventuele vragen
stellen aan een leidster. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-.

jeugd
brandevoort
Misschien wist u dat er iets ging gebeuren. Op 17 maart
2009 is de stuurgroep jeugd gestart.
Vanuit de wijkraad is al een hele tijd geleden bij de gemeente aangegeven dat er op het gebied van jeugd gekeken moest worden wat voor faciliteiten nodig zijn in
onze wijk. In een brief aan de gemeente is aangegeven
dat er rondom ontspanning, cultuur en veiligheid plannen
moeten komen.
Er is heel wat gebouwd en gerealiseerd in Brandevoort.
De wijk groeit en dus ook het aantal jongeren van 10+.
Dit is te merken aan de scholen die gepland zijn en gebouwd worden. Maar qua ontspanning is er nog niet zoveel voor onze jeugd. Natuurlijk is er de 12Plus groep
die volop draait in ons wijkhuis ´t BrandPunt. Echter, er
moet natuurlijk meer van de grond kunnen komen. De
gemeente heeft aangegeven dat de wijk zelf moet aangeven wat zij belangrijk vindt. Het is dus zaak op een rij te
krijgen wat onze Brandevoorter jeugd graag zou willen
en wat zij denken nodig te hebben.
De wijkraad heeft drie thema’s aangedragen, maar het
is de jeugd die mee moet helpen om aan te geven waar
exact de behoeftes liggen. Met de komst van de stuurgroep jeugd is nu de tijd aangebroken om dit in kaart te

brengen. Net toen vanuit de wijk deze start werd gemaakt, kwam het bericht dat er vanuit SWH (Stichting
Welzijn Helmond) ook ondersteuning kwam om mee te
helpen voorbereiden. Heel goed, want dan kunnen we
doorpakken.
Vanuit SWH zijn Anneke Postma en Jochem Zwerus
betrokken bij de groep. Vanuit de wijk zijn Jeroen Smelt
en Peter van Stiphout lid geworden van de stuurgroep.
Jeroen als bestuurslid van de wijkraad, Peter als wijkbewoner. Het plan is om de Brandevoorter jeugd te
benaderen en zo te inventariseren waar de wensen en
behoeftes liggen. Daarna zal de inventarisatie besproken
worden in de wijkraad, waarna de ideeën en plannen aan
de gemeente worden voorgelegd. Na akkoord zullen we
starten met de uitvoering waarbij we wederom onze
jeugd bij betrekken.
We zoeken nog wel ondersteuning van ouders en jongeren. Dus... neem contact op met Jeroen. Kortom, de
aftrap is gedaan, de bal rolt.
jeroen smelt en peter van stiphout
namens de wijkraad en de stuurgroep jeugd
hjmsmelt@gmail.com
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uit de wijk
Open Dag wijkhuis ’t BrandPunt op
5 april 2009
Zondag 5 april opende wijkhuis ‘t BrandPunt haar deuren. Om 10.00 uur waren de vrijwilligers al druk in touw
om de voorbereidingen te treffen. Kraampjes werden
opgebouwd en de sporthal werd klaargemaakt voor de
verschillende demonstraties. Vanaf half twaalf konden de
groeperingen hun stand inrichten waarna een uur later
de eerste bezoekers werden verwelkomd. De demonstraties waren ook dit jaar een groot succes. Alle deelnemers zijn erin geslaagd om er iets leuks van te maken
voor jong en oud. Iedereen hartstikke bedankt. n

Op de Open Dag heeft onze eigen courant verschillende
bewoners gesproken.Veel bewoners hebben toen gezien
dat de courant een activiteit is van enkele enthousiaste
vrijwilligers in de wijk. In een enquête die de gasten hebben ingevuld kwam naar voren dat het blad goed gelezen wordt en de betrokkenheid bij de wijk groot is. Van
diverse bewoners kwamen nog suggesties. Deze nemen
wij uiteraard zeer ter harte. n
de redactie van de bc

stichting brandevoort in actie
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Nu de lente definitief lijkt door te breken een
lichte, snelklaarmaaltijdsalade, om bij te komen
na het tuinieren in de eigen, zonnige achtertuin.
PASTASALADE
Ingrediënten
4 ons pasta naar keuze
2 ons snijbonen
1 ons spekjes
½ bos peterselie, fijngehakt
15 zwarte olijven, in plakjes gesneden
3 snackpaprika’s
1 geroosterde paprika (uit pot)
6 trostomaten
3 à 4 selderijstengels
1 bol mozzarella
2 eetlepels goede olijfolie
peper en zout
1 teen knoflook
Bereidingswijze
De pasta koken volgens de aanwijzingen op de verpakking. De gare pasta met koud water afspoelen, goed
laten uitlekken en losroeren met de olijfolie met daarin
de knoflook uit de knijper. De dungesneden snijbonen
met wat zout in een kleine tien minuten gaar koken.
De spekjes uitbakken in een droge koekenpan. De rest
van de ingrediënten kleinsnijden en alles door de pasta
roeren. Controleer op smaak en voeg peper en zout
naar smaak toe.
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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 10 mei 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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1.
2.
3.

Matthijs den Dekker 7 jaar
Zoë Engelen 7 jaar
Ilse Tedorsthorst 5 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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Activiteit
Opening Brandevoortse H.
Koninginnedag

Tijd
11‐17.00
10‐16.00

Contactpersoon
M. Habraken
M. Bogers

April
2009
Mei 2009
Datum
25‐26
11 meiapr
30
16 april
mei
16 mei
Mei
2009
23 mei
Datum
29 mei
11 mei
16
Junimei
2009
16
mei
Datum
23
07 mei
juni
29
14 mei
juni
21 juni
Juni
2009
23 juni
Datum
26 juni
07 juni
14
Julijuni
2009
21
juni
Datum
23
4/5juni
juli
26
11 juni
juli

Activiteit
Opening
Brandevoortse
Sluiting aanlevering
nr 5 H.
Koninginnedag
Taptoe Mierlo
The Old Swing Band
Dancing w t Stars, ronde 3
Activiteit
Distributie nr 5
Sluiting aanlevering nr 5
Taptoe Mierlo
The
Old Swing Band
Activiteit
Dancing
w t Stars, ronde
Sluiting aanlevering
nr 6 3
Distributie
Fierljeppennr 5
Wijkvoetbaltoernooi
Fiesta Tropicana
Activiteit
Distributie nr 6
Sluiting aanlevering nr 6
Fierljeppen
Wijkvoetbaltoernooi
Activiteit
Fiesta
Tropicana
Kennedymars
Distributie
6 finale
Dancing w tnrStars,

Tijd
11‐17.00
10‐16.00
20.00
20.30
20.00
Tijd
18.00

Contactpersoon
M.
Habraken
G. Pollemans
M.
Bogers
H. vd.
Sanden
F. Bosmans
F. Bosmans
Contactpersoon
P. Princen
G. Pollemans
H. vd. Sanden
F.
Bosmans
Contactpersoon
F.
G. Bosmans
Pollemans
P.
R. Princen
Maréchal
W. Kuypers
F. Bosmans
Contactpersoon
P. Princen
G. Pollemans
R. Maréchal
W.
Kuypers
Contactpersoon
F. Bosmans
P.
G. Princen
Pollemans

Organisatie
Br.
Hoeve
Brand
Cour
SBIA
Taptoe Mierlo
SBIA
SBIA
Organisatie
Brand Cour
Brand Cour
Taptoe Mierlo
SBIA
Organisatie
SBIA
Brand Cour
Brand
Cour
Actief Brand.
SVBrandevoort
SBIA
Organisatie
Brand Cour
Brand Cour
Actief Brand.
SVBrandevoort
Organisatie
SBIA
Brand
SBIA Cour

536643
665206

activiteitenkalender 2009

20.00
20.30
Tijd
20.00
18.00
10.30
10.00
20.00
Tijd
18.00
10.30
10.00
Tijd
20.00
18.00
20.00

536643
524029
665206
432013
432013
665781
524029
432013
432013
524029
665781
548412
661984
432013
665781
524029
548412
661984
432013
665781
524029

Juli
2009 2009
September
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
4/5
juli
SBIA
Kennedymars
F. Bosmans
432013
H.
Martens
544138
06 sept
Fietstocht
12‐17.00
11
SBIA
Dancing
w t Stars, finale
20.00
G. Bouwmeester
Pollemans
524029
13 juli
sept
Brandeliers
ZonnebrandFestival
13.00
E.
Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
September 2009
uiterste inleverdatum kopij
courant april nummer
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd brandevoorter
Contactpersoon
06 sept
SBIA
Fietstocht
12‐17.00
H. Martens
544138 10 mei
13 sept
Brandeliers
ZonnebrandFestival
13.00
E. Bouwmeester
beheer
wijkhuis
’t brandpunt
Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen
voorbehouden.
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
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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
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org
info@brandevoort.nu
info@kvwbrandevoort.nl

belangrijke wijkinformatie

April 2009
Datum
Organisatie
25‐26 apr Br. Hoeve
Activiteitenkalender
2009
30 april
SBIA

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

ziekenhuis elkerliek helmond

59 55 55

welzijn brandevoort
gezondheidscentrum brandevoort, de plaetse 98 - 5708 zj helmond
www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
huisartsen brandevoort
spoedlijn huisarsten
spoed avond / weekend
dr. kaiser en dr. veldhuizen
dr. keuning en dr. smeulders
fax
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
apotheek brandevoort
de zorgboog
kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling
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
podotherapie - j. van iersel - s. de greef
haptotherapiepraktijk brandevoort 			
fysiotherapie
d. en c. van beuzekom - van der vorst (ook manuele therapie)
h. pluym
de veste (ook manuele therapie)			
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl
haptotherapie, john kivits
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

50 47 04
0900 - 8861
50 47 05
50 47 06
50 47 03
37 00 44
0900 - 899 86 36
06 - 54 35 57 69
50 47 00
53 28 00
50 47 12
66 38 99
50 47 20
50 47 25
66 71 65
67 81 07
50 47 30
59 95 64
52 46 53
06 - 49 22 55 50
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

tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten

31 99 51
66 46 44

scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150, stepekolk - oost 53
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53 

66 78 57
52 04 34

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

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
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