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Als er tegenwoordig plannen bestaan om nieuwbouw te plegen, wordt er, voordat er huizen worden gebouwd, op het
toekomstige bouwterrein archeologisch onderzoek verricht.
In dit kader werden er in de buurtschap Hazenwinkel proefsleuven gegraven. Hazenwinkel, de naam van de nieuwe wijk
die zal verrijzen aan de westzijde van de weg Stepekolk-Zuid,
het verlengde van de Laan door de Veste.
Het archeologisch onderzoek wordt verricht onder auspiciën van het Archeologisch Centrum Eindhoven.
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Wat te doen als je met je buren, kennissen, sportteam of collega’s over de sloot wilt springen! Je meldt
je team aan via de site: www.actiefbrandevoort.nl.
Verzin een leuke teamnaam en wil je echt opvallen, dos je
op de dag zelf lekker uit. Schrijf je op tijd in want vol is vol
en er kunnen maar vijftien teams deelnemen. Het springen
begint om 12.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Locatie is het bruggetje bij Stepekolk bij de basisschool.
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Het eerste weekend van de meivakantie, zaterdag 25 en
zondag 26 april, waren de open dagen van de Brandevoortse Hoeve aan de Medevoort 23. Na veel voorbereiding
begroetten Maikel en Stefan Habraken enthousiast de bezoekers op hun erf. Het mooie weer, de aandacht van de
media voor het unieke concept en eerlijk is eerlijk onze
nieuwsgierigheid trok niet alleen mij maar ook vele anderen
naar de hoeve.
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Begin april was het zover, eindelijk, na een jaar in een kale
straat gewoond te hebben, verschijnt een hoveniersbedrijf
met een aantal bomen. De mannen starten hun graafwerkzaamheden en na enige tijd gaat de eerste boom, op de hoek
van de Laan door de Veste, de grond in. Bij het tweede plantgat wordt alarm geslagen, de mannen constateren een sterke
gaslucht. Als je aan de grond rook, sloeg je achterover van
de gaslucht.
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Toen mijn man en ik op onze wekelijkse bewegingsles hoorden dat er, in een samenwerkingverband van Veilig Verkeer
Nederland en het SWOE (Stichting Welzijn Ouderen Helmond), speciaal voor ouderen een mogelijkheid bestond op
informele wijze een verkeersopfriscursus voor automobilisten te volgen, moesten wij er toch eerst nog eens goed over
nadenken of we dat wel wilden. De cursus is een uitwerking
van het Helmondse actieplan verkeersveiligheid 2009.
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redactioneel
mei 2009
EEN UITBUNDIGE ZOMERTIJD
Rondom de hoogspanning blijft het nog angstvallig stil.
Gaat de bouw van de school nog door? De hoogspanningsmasten, die verroeste wel te verstaan, zijn nog
steeds onaangetast. Werkzaamheden, rondom, of in de
buurt van de hoogspanning, zijn niet te bespeuren. Elders
in het land doen zich ontwikkelingen voor, die nog meer
vraagtekens plaatsen bij de gevolgen van magnetische
spanning. Alle reden om de ontwikkelingen van de komende tijd kritisch te volgen.
Ondertussen maakt de wijk zich op voor de zomer. De
lente heeft zijn beste tijd gehad. De tuinen staan er uitbundig bij met groene en andere kleurrijke paletten van
struiken en bloemen. De zomerse kleuren van het schilderij op onze voorpagina zijn een unieke presentatie van
de sfeer, die de wijk in deze tijd uitstraalt. De schilder
Stefan van den Reek was graag bereid om belangeloos
zijn creatie beschikbaar te stellen voor onze voorpagina.
Daarvoor hartelijk dank.
Over twee weken staat het vijfjarig feest Fierljeppen in
de Ecozone op stapel. Dit gaat nog meer dan andere keren, een indrukwekkend evenement worden. Niet alleen

het springen over de Ecogracht, maar overal in de buurt
van het fierljeppen zijn er kraampjes en activiteiten, die
bewoners en bezoekers zullen boeien. We vermoeden
dat het feest weer een grote menigte mensen op de
been kan brengen. Een drukte waaraan wij in de wijk
steeds meer gewend raken. Een week later kan sportief Brandevoort uitlopen naar de Kaldersedijk waar het
jaarlijkse wijkvoetbaltoernooi plaatsvindt. Alle reden om
nog even in de wijk te blijven, voordat de zomervakantie begint. De rest van deze zomertijd kan verder een
goed moment zijn om ideeën te ontwikkelen voor het
volgend kalenderjaar: 2010. Een jaar van mijlpalen. Een
tijd om vast te stellen dat Brandevoort er wel of niet
in slaagt om een levende wijk te zijn met een aantal ankerpunten en vaste terugkerende activiteiten, zoals: de
Brandevoortse Hoeve (die uitbundig lijkt te floreren),
het nieuwe winkelcentrum, wijkhuis ’t BrandPunt, de
Markthal, de Kindervakantieweek, de Halloweenoptocht,
het Dickensfeest, de Brandevoorterdag, carnaval en het
zomerfestival en nog vele andere.
Alvast een uitbundige en creatieve zomer gewenst. !
GP
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van de wijkraad
WISSELING VAN DE WACHT BINNEN DE
WIJKRAAD
Jan van Loon treedt af als interim-voorzitter van de wijkraad Brandevoort! Franklin van de Laar volgt hem per
1 juni op. Hij zal zich hierna aan u voorstellen. Dit zou
een kort persbericht kunnen zijn. Ik denk evenwel dat
deze wisseling van de wacht ook een moment van reflectie kan zijn. Immers er ligt nog genoeg werk op de
plank voor de wijkraad. Voor mij als interim-voorzitter
resten nog twee zaken, te weten het vrijwilligersfeest op
30 mei en de ombouw van de huidige wijkraad naar een
wijkraad nieuwe stijl.
Terugblikkend: twee jaar van inspanning om aandacht van
onze stadsbestuurders te krijgen voor sport, kinderopvang en onderwijs (zowel voor basis als voortgezet onderwijs) in de wijk. Een periode die eindigt met een semipermanente school in aanbouw voor het basisonderwijs
maar waarvan het tijdstip van in gebruik name onzeker
is vanwege bezwaren die het Actiecomité 530 kV onder
de grond heeft ingediend.
Buitensport op een eigen sportpark in de wijk wordt
eveneens realiteit. Dat zal in stappen gaan plaatsvinden
en vraagt nog veel overleg. Het zal ook voor mij een
hoofdinspanning worden om het samen met mijn medebestuurders van de Stichting Sporten en Bewegen in
Brandevoort (SSBB) en van de SV Brandevoort te doen
leiden tot een moderne en effectieve accommodatie
waar meerdere sporten kunnen worden beoefend.
Vooruitzien: de komende weken zal het onderwerp
hoogspanningsmasten zeker om de nodige aandacht vragen. De wijkraad heeft altijd op het standpunt gestaan

dat het hierbij moet gaan om de ongerustheid van de
bewoners weg te nemen. Hij heeft daartoe de toezegging van het College van B&W dat - in geval er geen
sprake kan zijn van een ondergrondse aanleg - door het
houden van metingen door onafhankelijke deskundigen
aangetoond zal worden dat de stralingssterkte binnen de
geldende normen blijft zoals deze is berekend.
Een tweede belangrijke activiteit voor de wijkraad betreft het opstellen van een plan voor de jeugd. Met name
voor de groep vanaf elf of twaalf jaar is het belangrijk
dat we zelf als bewoners (jong en oud) aangeven hoe we
veiligheid, ontspanning/recreatie voor deze leeftijdsgroep
ingevuld willen zien.
Tot slot: in de actieperiode om te komen tot een eigen
voetbalclub in de wijk is het bestuur meer dan ooit tot
de overtuiging gekomen dat een aantoonbaar draagvlak
namens de bewoners van de wijk een must is om gemeentelijke bestuurders te kunnen overtuigen van noden en behoeften van onze wijk. Om deze reden zal eind
mei een constituerende vergadering worden gehouden
waarbij de leden van de huidige wijkraad en de voorzitters van de commissies Spelen en groen, Buurtpreventie,
Verkeer en de webbeheerders samen met de voorzitters
van de stichtingen Sociaal Cultureel Centrum, Brandevoort in Actie en Sporten en Bewegen in Brandevoort
zitting zullen nemen in een ‘nieuwe’ wijkraad.
Ik zal actief blijven in de wijk en hopelijk zal ik u blijven
ontmoeten, tenminste… als u van sport houdt. !
jan van loon

franklin van de laar
neemt het stokje over
Op de eerste plaats wil ik vanaf deze plaats Jan van
Loon bedanken dat hij het voorzitterschap van de wijkraad tijdelijk heeft willen vervullen. Een man die zoveel
vrijwilligerswerk doet, vooral voor onze wijk, die heeft
die klus er toch maar weer bijgepakt om zijn collegabestuursleden en de wijk niet in de steek te laten. Nu
de wijkraad qua organisatie naar een nieuwe fase gaat,
draagt Jan de voorzittershamer aan mij over en kan hij
zich in de wijk volledig focussen op de Stichting Sporten en Bewegen. Als portefeuillehouder Sport blijft Jan
overigens actief in de wijkraad. De synergie tussen de

activiteiten van beide organisaties is immers essentieel.
In de volgende Brandevoorter Courant zullen we uitvoeriger in gaan op de ‘wijkraad nieuwe stijl’. Een doel
van de vernieuwing van de organisatie en de werkwijze
is dat de activiteiten van de diverse overkoepelende vrijwilligersorganisaties in onze wijk elkaar versterken en
dat we gezamenlijk meer en sneller resultaat bereiken
in het overleg met de gemeente Helmond. Ik heb er veel
zin in. !
franklin van de laar
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fotoclub brandevoort
Fotoclub Brandevoort heeft drukke maanden achter de
rug voor de zomer. In april en mei waren er veel activiteiten binnen de Fotoclub Brandevoort. Een aantal voordrachten stond op het programma en natuurlijk maakten
wij veel foto’s. Zo is Koninginnedag door enkele leden
van de evenementengroep op de sensor vastgelegd.
Deze foto’s zijn te vinden op de websites van Stichting
Brandevoort In Actie en van Fotoclub Brandevoort zelf.
Enkele leden van de startersgroep hebben foto’s gemaakt
voor en van Dancing with the Stars en de macro/stillevenwerkgroep heeft, onder leiding van Gerrit Post, een
bijzondere avond meegemaakt waarop opspattende waterdruppels zijn gefotografeerd. De portretgroep toonde
met een videoregistratie aan hoe je op klaarlichte dag
spookopnamen kunt maken.
De architectuurgroep heeft een bijzondere avond georganiseerd. Henk Roosenboom heeft voor deze groep de
fotografische filosofie uitgelegd.
“Toen in augustus 2006 de Fotoclub Brandevoort startte
met het oprichten van werkgroepen, was van het begin af
duidelijk dat er ook een werkgroep architectuurfotografie moest komen. Was het in het begin vooral met elkaar
praten over fotograferen en het bekijken van elkaars
foto’s, al heel snel bleek dat fotograferen iets is wat je
moet doen. De werkgroep ging daarom fotosessies organiseren op architectonisch interessante locaties. Daarbij

werd niet alleen gekeken naar de gebouwen en objecten
die gefotografeerd moesten worden, maar vooral naar
structuren, lijnen en vlakken, naar de relatie van het gebouw met zijn omgeving. Ook had - en heeft - de werkgroep een heel speciale belangstelling voor wat de tijd
doet met gebouwen en structuren. Een oude vervallen
fabriekshal is vaak veel interessanter dan een puntgaaf,
pas van de tekentafel gekomen flatgebouw.
In de jaren 2006 tot en met 2008 organiseerde de werkgroep architectuurfotografie een twaalftal excursies, zogenaamde fieldtrips, naar allerlei interessante plekken.
Soms lagen die plekken dicht bij huis, zoals in Helmond,
Eindhoven, Oirschot, Den Bosch. Maar regelmatig gingen
de fieldtrips naar verder weg gelegen oorden, zoals Rotterdam, Houthem, Sint Gerlach (Zuid-Limburg) en Maastricht. Ook is het buitenland niet geschuwd. Zo had het
Ruhrgebied (Essen, Bottrop, Oberhausen) met zijn vele
restanten van de oude staalindustrie, een grote aantrekkingskracht op de groep.
Lang met elkaar optrekken en ideeën uitwisselen leidt
vanzelf tot verdieping en vaak ook tot voortschrijdend
inzicht. Steeds meer komen de fotografen binnen de
werkgroep tot de conclusie dat architectuur niet zonder
mensen kan. Een gebouw is ontworpen voor mensen en
mensen geven er een betekenis aan. Dit besef heeft tot
gevolg dat steeds meer de relatie mens-gebouw centraal
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komt te staan. Er komen vragen op zoals: Wat doet een
ruimte met mensen? Welke emoties roept een gebouw
of een ruimte op bij mensen? Hoe gaan mensen met
ruimte om? En vooral, hoe leg je deze emoties en dit
‘omgaan met’ fotografisch vast? Steeds weer blijkt dat de
grens waar architectuurfotografie ophoudt en documentaire fotografie begint, vloeiend is en vaak niet bestaand.
Mensen doen dingen in gebouwen en ruimten. Als je dit
fotografisch vastlegt ben je evenzeer met documentaire
fotografie bezig als met architectuurfotografie. Misschien
is architectuurfotografie wel een vorm van documentaire fotografie.
Voor de recente jaarlijkse tentoonstelling van de Fotoclub Brandevoort van 13 tot en met 15 maart heeft de
werkgroep deze opvatting gedemonstreerd door binnen
deze tentoonstelling een soort sub-expositie in te richten over het bij Antwerpen liggende Belgische plaatsje
Doel. Dit ooit bloeiende dorp ligt onder de rook van een
kerncentrale en moet binnenkort wijken voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Het dorp is grotendeels

verlaten en vervallen, al zijn er nog enkele strijdbare bewoners die koste wat kost in Doel willen blijven. In deze
expositie stonden niet de afzonderlijke foto’s centraal,
ging het ook niet primair om ‘mooie’ foto’s, maar om
het verhaal dat achter de treurigheid van die vervallen
huizen is te lezen.
Deze ontwikkeling gaat door. Op het moment is de
werkgroep bezig met een fotoproject rond de textielfabrieken van de firma Raymakers in Helmond en Gemert. Ook hier zal een verhaal uit voortkomen dat we
in de vorm van foto’s zullen vertellen. Dat verhaal gaat
over het gebouw en de machines (=architectuur) maar
ook over de mensen in de fabriek en het productieproces (=documentair). Waar ligt de grens? Wie het weet
mag het zeggen... Deze presentatie heeft volop discussie
en ideeën uitgelokt binnen Fotoclub Brandevoort en ik
neem aan, dat wij hiervan binnenkort bijzondere foto’s
kunnen (laten) zien. !
albert ticheler
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org
565621

fotoclub brandevoort zoekt een secretaris
De Fotoclub Brandevoort bestaat inmiddels bijna vijf
jaar en telt circa vijftig merendeels digitale fotoamateurs.
Door werkomstandigheden moest onze secretaris helaas zijn gewaardeerde bijdrage beëindigen en we zijn
daarom op zoek naar een vervanger of vervangster.
Het bestuur bestaat met de secretaris uit vijf leden, die
ook deelnemen aan de activiteiten van deze bloeiende
en boeiende club. Momenteel hebben de vier overige
bestuursleden de taken van de secretaris onder elkaar
verdeeld, maar dat is geen gelukkige oplossing.
Wij hebben ook binnen de club naar kandidaten gezocht,
maar de meeste leden hebben een overvolle agenda en

moeten het daarom laten afweten. Een nadere taakverdeling kunnen we binnen het bestuur in onderling overleg bespreken. Het bestuur komt gemiddeld een keer
per maand bij elkaar, terwijl de meeste zaken per e-mail
worden voorbereid en afgestemd.
Wie wil en kan binnen het bestuursteam deze plaats innemen ?
Als je verdere informatie wilt stuur dan een e-mail met
je telefoonnummer en onze voorzitter neemt dan omgaand contact met je op. !
publiciteit.fotoclub@brandevoort.org
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nieuwe beheerder
stelt
zich voor
TOON JOOSTEN, NIEUWE BEHEERDER
VOOR WIJKHUIS´T BRANDPUNT
Vanaf 1 mei 2009 heeft ons wijkhuis ´t BrandPunt weer
een nieuwe wijkbeheerder.
Toon Joosten, 57 jaar oud, woonachtig in Mierlo samen
met zijn vrouw en zijn jongste dochter die HBO Huidtherapie studeert in Utrecht. Zijn twee oudste dochters
hebben inmiddels het ouderlijk nest verlaten. Aangezien
Toon in deze korte tijd nog niet met iedereen persoonlijk heeft kunnen kennismaken, wat hij eigenlijk wel graag
zou willen, biedt de redactie Toon de helpende hand
door hem via deze weg aan alle Brandevoorters voor te
stellen. En eerlijk is eerlijk, wij waren natuurlijk ook wel
nieuwsgierig wie nu de man achter Toon is...
Als ik binnenkom voor een interview, de tweede week in
mei, is Toon al allerlei zaken aan het regelen. En dit alles
met een glimlach en een enorm enthousiasme. De veelzijdigheid van activiteiten en taken vindt hij erg boeiend.
“Het is wel een intensieve inwerkperiode door de diversiteit, maar gelukkig kom je hier ontzettend veel vrijwilligers tegen die zich geweldig inspannen. Er wordt hier in
deze wijk en in ´t BrandPunt veel georganiseerd. Het is
voor mij dan ook een geweldige uitdaging om op deze
prachtige locatie aan de slag te kunnen gaan met een
team van heel actieve en enthousiaste mensen. Brandevoort, deze jonge wijk in opbouw, biedt veel mogelijkheden. Het wijkhuis ´t BrandPunt heeft hierin een centrale
rol en levert een belangrijke bijdrage aan het verenigingsleven en het samenbrengen van de Brandevoorters. Wat
kun je je als mensenmens nu nog meer wensen? Met veel
plezier zal ik me gaan inzetten om de gezellige huiskamersfeer van ’t BrandPunt in stand te houden.”

nieuwe ontwikkelingen te volgen. Op het moment dat
de exportquota van modestoffen wereldwijd werden
opgeheven, werd de concurrentie van landen als China
te groot en moest het bedrijf de handdoek in de ring
gooien. Ondanks deze tegenslag vond Toon als vrijwilliger nieuwe uitdagingen. Bij Keijserinnedael in Helmond
begeleidde hij mensen met een niet aangeboren hersenafwijking bij hun creatieve activiteiten en in het Annatheater, ook in Helmond, verrichte hij uiteenlopende taken
waaronder bardiensten.
In zijn vrije tijd kan Toon niet stilzitten. Hij is een fervent hardloper, tennisser en zaalvoetballer. Ook is hij een
echte natuurliefhebber. Al twintig jaar is hij regelmatig te
vinden op de Strabrechtse Heide waar hij broedvogelinventarisatie doet voor Staatsbosbeheer. Of het nu ´s
nachts is of heel vroeg in de ochtend. Heerlijk vindt hij
het om te genieten van de stilte en de geluiden van de
dieren aldaar.
Toon, succes met je uitdagende functie. Volgens mij ga je
er iets heel moois van maken. !
PT

De beheerderstaken spreken Toon wel aan. Hij houdt
van organiseren en regelen en zorgt er graag voor dat
dingen goed lopen. Toon was medeoprichter van het
jongerencentrum Poervoe, nu Loesje, in Mierlo, waar hij
vijftien jaar lang nauw betrokken was bij de organisatie
van allerlei activiteiten voor de jeugd.
Zijn laatste functie was inkoper van exclusieve exotische modestoffen bij een bedrijf in Mierlo. Daar was hij
ook verantwoordelijk voor ontwerp en verkoop en het
coördineren van de productie in Oost-Europa en Azië.
Dit betekende veel reizen, relaties opbouwen en onderhouden, maar ook veel beurzen bezoeken om de laatste
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vanuit de hoogspanningsmast
Het beroep dat een aantal bezorgde ouders met kinderen op de OBS Brandevoort en/of de kinderopvang
hebben aangetekend tegen het bouwen van de nieuwe
(tijdelijke) locatie, zal behandeld worden door de rechtbank Den Bosch op 29 mei om 10.15 uur. Die zitting is
openbaar. Een uitspraak van de rechtbank zal in de weken daarna volgen.
Met betrekking tot de gehele problematiek en de verzoeken aan de gemeente om informatie en meer duidelijkheid te verschaffen, is tot op heden weinig respons
ontvangen. Daarom heeft de Actiegroep 530 kV onder
de grond een vragenlijst naar de gemeenteraad en het
college gestuurd. We hopen dat we in de volgende editie
de antwoorden van de gemeente kunnen verstrekken.
De problematiek van hoogspanning speelt niet alleen in
Brandevoort. Inmiddels hebben de landelijke media (Telegraaf en RTL4) aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s van hoogspanning naar aanleiding van het nieuwe
380 kV tracé in de Randstad. Wellicht dat deze aandacht
ook een positieve uitwerking heeft op de besluiten in
Helmond.
Als je op de hoogte wilt blijven, vragen hebt, of als je als
bezorgde ouder of bewoner wilt helpen, stuur dan een
email naar: brandevoort530kv@live.nl
Namens Actiecomité 530kV onder de grond en Aktiegroep Bezorgde Ouders.
machiel van velden

commissie

NIEUWE SPEELPLEK VOOR STORMSHOEVE
IN GEBRUIK GENOMEN
Op 16 december 2008 organiseerde de commissie Spelen en Groen een informatieavond voor de bewoners
rondom de Stormshoeve. Samen met de bewoners werd
besproken welke inrichting de voorkeur had voor de
speelplek aldaar. Het advies is voorgelegd aan de gemeente en na goedkeuring zijn we overgegaan tot realisatie. Kortgeleden is de speelplek Stormshoeve ingericht voor onze jeugdige bewoners, zoals op de bijgaande
foto’s is te zien.
Voor de leeftijdsgroep van 0-6 jaar werden tijdens de bij-

spelen en groen
eenkomst drie speelwerktuigen gekozen en dat lijkt geen
verkeerde keuze. Zoals op de foto is te zien vallen deze
toestellen in de smaak bij onze kleine bewoners. Voor
de leeftijdsgroep van 6-12 jaar hebben we besloten een
groter ruimtenet te plaatsen dan oorspronkelijk gepland.
Op de informatieavond is eveneens gesproken over een
jeu-de-boulesbaan. Wij hebben ons dit ter harte genomen en hopen binnenkort met voorstellen te komen.
de commissie spelen en groen
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HOE VEILIG IS ONZE WIJK?
Brandevoort is een wijk waar de meeste woningen voldoen aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. Het hang- en
sluitwerk voldoet aan hoge eisen, maar ook de opzet van
de wijk voldoet aan de eisen die door het politiekeurmerk zijn gesteld.
Als we kijken naar het hang- en sluitwerk, dan is het van
belang dat we het ook goed gebruiken en onderhouden.
Op het onderhoud zullen we niet verder ingaan, maar op
het gebruik van het sluitwerk wel, want helaas is het zo
dat er toch regelmatig wordt ingebroken in onze wijk.
Bij veel van deze inbraken moeten we helaas constateren
dat de woning niet goed is afgesloten. Daar bedoelen we
mee dat de deur wel wordt dichtgedaan, maar lang niet
altijd goed op slot wordt gedraaid. Datzelfde geldt voor
de draai-kiepramen. Deze ramen zijn veelal voorzien van
een slot. Als u naar bed gaat, controleer dan ook of alle
ramen en deuren met de sleutel goed op slot zijn gedraaid. Maar ook als u de woning verlaat dan dient u de
ramen en deuren op slot te draaien met de sleutel. Ook
als u maar heel even weg bent. Sluit ook uw poort en de
garagedeur goed af.
Een inbreker wil vooral snel, geruisloos en zonder gezien te worden zijn slag slaan. Als we dat dan weten, dan
moeten we ervoor zorgen dat het de inbreker zo lastig
mogelijk wordt gemaakt. Het voorkomen van inbraken
ligt voor een groot deel bij ons zelf. Helaas is het zo dat
nog steeds veel mensen er niet bij stilstaan dat het ook
hen kan overkomen. Dit weten we doordat die personen
waar is ingebroken, hebben aangegeven dat zij niet goed
hebben afgesloten.
Bij steeds meer inbraken worden niet alleen huisraad,
geld, laptops, gsm’s, flatscreens enzovoort meegenomen,
maar ook steeds vaker is de auto verdwenen doordat
de autosleutels vaak open en bloot ergens op tafel of
op een kast liggen. Mensen berg je autosleutels goed op,
maak het de inbreker lastig!
Binnenkort breekt ook de vakantieperiode weer aan, de
ideale tijd voor de inbreker. Maar ook het zonnige weer
(laten we dit tenminste hopen) waarbij we veel buiten
zijn, de ramen en deuren open staan, is voor de inbreker een goed moment. Als u lekker achter in de tuin zit,
zorg er dan voor dat de voorkant van uw woning goed
is afgesloten, zodat de inbreker van die kant uit weinig
kans heeft. Een ander punt van veiligheid op en rondom
de woning is de sociale controle. Sociale controle is ook
een zeer belangrijk aspect voor de veiligheid van de wijk.
Als iedere bewoner voor zichzelf leeft en zich totaal niet
bemoeit met zijn omgeving, komt dat de veiligheid absoluut niet te goede. Met sociale controle bedoelen we niet

dat we elkaar moeten bespieden. Wat we wel bedoelen
is dat we de omgeving in de gaten houden en als we
vreemde zaken zien, dat we dat in de gaten houden en indien nodig melden aan de politie. U zult zich nu afvragen
wat wordt er nu bedoeld met ‘indien nodig dan melden
aan de politie’.
Even heel kort een voorbeeld. Stel, u ziet meerdere malen langzaam een auto of scooter bij u door de straat
rijden en u ziet dat de bestuurders veel aandacht hebben voor een bepaalde woning of auto. Noteer dan in
ieder geval het kenteken. U kunt ook even bij de buren
langs gaan of zij dit misschien ook gezien hebben. Als dit
zo is, dan is waakzaamheid geboden. Vaak zien we dat
dit enkele dagen achtereen gebeurt. Men is de omgeving
dus aan het verkennen. U kunt dit gerust melden aan de
politie en zij zullen daar op inspelen. Een ander aspect
van sociale controle is dat u ook uw woonomgeving in
de gaten houdt zodat deze er netjes en verzorgd uitziet.
Te denken valt hier aan het melden van bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, verzakkingen in de weg of op het
trottoir, slecht groenonderhoud en rondslingerend afval.
Als uw buurt een nette en verzorgde indruk maakt, zal
de inbreker minder snel toeslaan en u en uw buurtgenoten hebben minder ergernis.
Maar ook jeugd is belangrijk. Als er ergens bij u in de omgeving een groepje jongeren staat te praten, maar verder
niets vreemd doet, laat ze dan rustig staan. Helaas is het
echter zo dat als er ergens een groepje jongeren staat,
zij al snel het stempel krijgen van hangjeugd die het een
ander uitspoken of overlast bezorgen.
Natuurlijk is het zo dat dit soms ook gebeurt, maar het is
meestal zo dat de jongeren overal worden weggestuurd
en zich zo onbegrepen voelen. Als ze nergens meer
mogen staan, dan bestaat de kans dat ze overlast gaan
bezorgen. Maar als er een groepje jongeren staat dat
daadwerkelijk overlast bezorgt, noteer dan om hoeveel
jongeren het gaat, hoe ze eruitzien en wat voor overlast ze bezorgen en neem vervolgens contact op met de
politie. Het klinkt misschien wat vreemd, maar dat heeft
allemaal te maken met de veiligheid van onze wijk.
Onze wijk is zo veilig als we hem zelf maken, vinden en
er naar handelen om hem veilig te houden.
De belangrijkste schakel zijn wij, de bewoners. Wij als
bewoners moeten ervoor zorgen dat onze wijk veilig is
en blijft en dat betekent dat we ons sociaal moeten opstellen. Dat bevordert niet alleen de veiligheid maar ook
de leefbaarheid.
commissie buurtpreventie brandevoort
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wijkhuis ‘t brandpunt altijd in beweging
WEERVOLOP ACTIVITEITEN IN ’T BRANDPUNT
FIËSTA TROPICANA
Op 27 juni wordt 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. Men komt in tropische kleding naar deze
avond, althans dat is onze verwachting. Er zijn workshops,
tropische hapjes en een cocktailbar. Salsa, limbo, zumba
horen bij de demonstraties en workshops.
Kaarten voor deze tropische avond kosten € 8,50 en
zijn verkrijgbaar via wijkhuis ’t BrandPunt en de dansschool Burning Point. De avond begint om 20.00 uur.
FINALE DANCING WITH THE STARS
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 van’t BrandPunt of via dansschool
Burning Point. In de jury zit Jan Postulaert (bekend van
de TV-versie!!!!) en voorzitter is burgemeester Fons Jacobs. Ook voorzitter van Stichting Stadspromotie Helmond, Peter-Paul van Meerwijk, zit in de jury.
KENNEDYMARS
In de nacht van 4 op 5 juli lopen weer heel veel mensen
de Kennedymars. Dit jaar komt de mars ook door Brandevoort en is er een controlepost bij De Plaetse. De post
bij ’t BrandPunt is open van 01.30 uur tot 05.30 uur. Er
zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden.
Voor algemene informatie over de Kennedymars kunt

u kijken op www.kennedymars.nl. Wij zijn nog op zoek
naar enkele mensen voor de bezetting van de post. Voor
informatie hierover kunt u contact opnemen via de mail
met Fons Bosmans of Ingrid Tielemans. De mailadressen
zijn: secretaris@brandpunt.info en pr@brandpunt.info.
Al deze activiteiten vinden plaats in ’t BrandPunt. Meer
informatie over ’t BrandPunt kunt u vinden op de website www.brandpunt.info. Wilt u meer weten over de
Stichting Brandevoort in Actie, dan kunt u kijken op
www.brandevoortinactie.nl
ACTIVITEITEN IN DE TWEEDE HELFT VAN HET JAAR
Stichting Brandevoort in Actie organiseert in de tweede
helft van 2009 nog verschillende activiteiten.
s  SEPTEMBER WORDT DE JAARLIJKSE KLEDINGBEURS GEHOUDEN
s OP  OKTOBER IS ER EEN (OLLANDSE !VOND %R TREDEN
verschillende artiesten op en het belooft een gezellige avond te worden waar gedanst en meegezongen
kan worden.Verdere bijzonderheden over deze festiviteit leest u later nog.
s :ATERDAG  OKTOBER GEEFT4OM 3LIGTING DE CABARET VOOR
stelling Sligting brengt verlichting. Kaarten kosten €15,en de aanvang is 20.15 uur.Verdere informatie volgt nog.
s  OKTOBER ORGANISEERT "RANDEVOORT IN !CTIE EEN KIN
derspeelgoedbeurs. Hier kunnen mensen goed en heel
speelgoed verkopen. Met het oog op vijf december is deze beurs zeker een aanrader. De verkopers mogen
hun stand vanaf 09.00 uur opbouwen, de beurs gaat
om 10.00 uur open voor het publiek. Tafels worden
verhuurd voor € 7,50 per tafel.
s -ARK VAN DE 6EERDONK TREEDT OP VRIJDAG  NOVEMBER
op met zijn cabaretshow Ranjaneurose. Aanvang 20.15
uur en entree € 15,-.
s /P ZATERDAG  NOVEMBER IS ER EEN ROCK @N ROLL AVOND
met KC & The Rebels. De entree is € 10,-, dit is inclusief
twee consumpties. Aanvang van de avond is 20.30 uur.
OVERIGE INFORMATIE OVER ’T BRANDPUNT
Sinds kort beschikt ’t BrandPunt over een eigen externe
defibrillator. De vrijwilligers en de gebruikers van ’t BrandPunt krijgen de mogelijkheid om een cursus te volgen over
het gebruik van de defibrillator. In een later stadium willen
we ook de direct omwonenden in de gelegenheid stellen
te leren hoe ze met de defibrillator om kunnen gaan. Hierover worden de betrokkenen later geïnformeerd.
Per 1 mei heeft ’t BrandPunt een nieuwe beheerder. Elders
in deze Brandevoorter Courant stelt hij zich aan u voor.
Het bestuur heet hem van harte welkom.
Ook voor ’t BrandPunt is er een zomervakantie. Ons
wijkcentrum is gesloten van 3 augustus tot en met 23 augustus. Voor en na die tijd bent u van harte welkom in de
huiskamer van Brandevoort. Verder liggen er in ’t BrandPunt verschillende gevonden voorwerpen. !
ingrid tielemans
voor meer informatie: www.brandpunt.info
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archeologie
brandevoort
Als er tegenwoordig plannen bestaan om nieuwbouw te
plegen, wordt er, voordat er huizen worden gebouwd, op
het toekomstige bouwterrein archeologisch onderzoek
verricht. In dit kader werden er in de buurtschap Hazenwinkel proefsleuven gegraven. Hazenwinkel, de naam van
de nieuwe wijk die zal verrijzen aan de westzijde van de
weg Stepekolk-Zuid, het verlengde van de Laan door de
Veste.
Het archeologisch onderzoek wordt verricht onder auspiciën van het Archeologisch Centrum Eindhoven, door
mevrouw Janneke Bosmans. Mevrouw Bosmans is een
collega van de stadsarcheoloog Nico Arts. Steden als ’s
Hertogenbosch, Breda, Tilburg en Eindhoven hebben een
eigen stadsarcheoloog, maar Helmond is hiervoor te klein.
Midden jaren tachtig had Helmond een stadsarcheoloog,
de heer Van den Einde, die nu in Tilburg werkzaam is. Het
erop na houden van een eigen archeoloog is meestal een
financiële kwestie. Vandaar dat Helmond nu samenwerkt
met Eindhoven.
De proefsleuven in Hazenwinkel hebben bewoning in de
ijzertijd blootgelegd in de vorm van paalgaten. De ijzertijd is de tijd na de Bronstijd en voor de Romeinse tijd
en duurde van plus minus 700 voor onze jaartelling tot
de komst van de Romeinen met Julius Caesar in 57 voor
onze jaartelling. In een proefsleuf wordt de bouwvoor in
de vorm van humeus zand verwijderd totdat het veelal
lichtgele dekzand tevoorschijn komt. In dit zand worden
dan eventueel paalgaten zichtbaar. Het is niet zo dat alle

verkleuringen in het zand paalgaten betreffen, er kunnen
ook afvalkuilen gegraven zijn. In deze afvalkuilen kunnen
zich scherven van aardewerk bevinden en aan dit aardewerk wordt de archeologische periode gerelateerd. De
huizen uit de ijzertijd bestonden veelal dus uit ruwe houten palen waarop de steunbalken, het gebint, werden aangebracht. De daken en wanden bestonden uit vlechtwerk
dat eventueel werd afgesmeerd met leem en mest. Op de
daken werden bijvoorbeeld riet en/of graszoden aangebracht. Toen men hier in deze contreien in dergelijke behuizingen woonde, hadden de Grieken bijvoorbeeld reeds
de Akropolis te Athene gebouwd.
De locatie van bewoningssporen bevindt zich vaak op
middelhoge dekzandruggen of dekzandkoppen. De lagere
gebieden, zoals bijvoorbeeld de beekdalen waren te nat,
de hoogste zandruggen te droog. Bij vroegere ruilverkavelingen zijn in Stepekolk-Oost aardewerkscherven uit
de dertiende eeuw gevonden. Als er vondsten zijn gedaan,
wordt er beoordeeld of de locatie ‘behoudenswaardig’
is, dan wordt er verder gegraven of er wordt een monumentje opgericht met vermelding van de vondsten.
Mevrouw Bosmans wist nog te vermelden dat er in het
Haagje te Helmond restanten van een motte waren gevonden. Een motte was een versterkt huis veelal van hout,
de voorloper van de latere stenen kastelen. Bij zo’n motte
bevond zich eventueel een donjon; een stenen verdedigingstoren. !
wim dobma
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sv brandevoort
Voetbalvereniging SV Brandevoort start met ingang van
seizoen 2009 haar competitie op de velden aan de Kaldersedijk. De velden worden door de gemeente aangepast en er zal voor twee jaar een semipermanente
accommodatie verrijzen. Voor 2011 staat de nieuwe accommodatie gepland en zullen er nog twee velden aangelegd worden. Een zeer mooie ontwikkeling.Wij roepen
nu dan ook alle Brandevoorters op die zin hebben om
te voetballen in competitieverband om zich in te schrijven. Iedereen vanaf zes jaar kan zich aanmelden bij onze

vereniging. Wij zijn namelijk op zoek naar leden om onze
teams te versterken. Doe jij mee?!
AANMELDEN KAN VIA WWW.SVBRANDEVOORT.NL
Op zondag 21 juni organiseert SV Brandevoort een wijkvoetbaltoernooi.Voor iedereen van 6 tot 65 jaar kunnen
zich voor 1 juni opgeven via de site: www.svbrandevoort.
nl. Ben je geen lid van onze vereniging, geen probleem.
Ook dan kun je je opgeven voor dit toernooi. !

de gemeente
over sportpark brandevoort

De gemeenteraad heeft op 7 april groen licht gegeven
om Sportpark Brandevoort aan de Kaldersedijk zodanig
aan te passen dat SV Brandevoort met ingang van seizoen 2009-2010 kan gaan voetballen op dit sportpark.
Uit verschillende reacties aan het adres van de gemeente
Helmond en de Stichting Sport en Bewegen Brandevoort
blijkt dat het besluit van de gemeenteraad op verschillende manieren wordt uitgelegd. Om die reden zetten
we de feiten even op een rijtje.
TIJDELIJKE MAATREGELEN
De gemeenteraad heeft in april 2009 ingestemd met
een voorstel om een budget beschikbaar te stellen van
€150.000,- om de bestaande sportaccommodatie in
Brandevoort zodanig aan te passen dat voetbal in competitieverband door SV Brandevoort mogelijk is. Het
gaat om het plaatsen van een semipermanente ontvangst
en kleedaccommodatie. Daarnaast wordt één bestaand
trainingsveld qua afmetingen opgewaardeerd naar hoofdveld. Dat betekent dat er een afrastering om het veld
wordt aangelegd en dug-outs worden geplaatst. Daarmee
voldoet de accommodatie aan de eisen van de KNVB.
De aanpassingen dienen voor september 2009 gereed te
zijn zodat competitievoetbal per seizoen 2009-2010 mo-

gelijk is. De Stichting Sport en Bewegen in Brandevoort
alsmede SV Brandevoort zijn betrokken bij de totstandkoming van deze tijdelijke voorzieningen.
DEFINITIEVE VOORZIENING
Het besluit om tijdelijke voorzieningen aan te leggen
staat niet op zichzelf. De gemeenteraad wenst dat er tevens gewerkt wordt aan een definitieve oplossing vanaf
het seizoen 2011-2012. Over de invulling van het definitieve sportpark zal in de nota Ruimte voor Sport een uitspraak worden gedaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de
vraag hoeveel voetbalvelden nodig zijn. De nota Ruimte
voor Sport zal volgende maand verschijnen en worden
besproken in de gemeenteraad.
Daarnaast zullen er financiële middelen moeten worden
vrijgemaakt om het definitieve sportpark aan te kunnen
leggen. Het gaat dan om een permanent gebouw en de
aanleg van een extra voetbalveld. Besluitvorming over de
financiële middelen vindt plaats bij de behandeling van de
voorjaarsnota op 11 juni 2009. !
wethouder welzijn, jeugd, onderwijs en sport vz
stichting sport en bewegen brandevoort
j.f. boetzkes - j.f.p. van loon
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eerste lustrum

brandevoorter
fierljep-kampioenschap
Op 14 juni is het weer zo ver, de Brandevoorter fierljepkampioenschappen staan dan gepland. Aangezien wij dan
ons vijfjarig bestaan vieren, pakken we nog groter uit dan
voorgaande jaren:
s UITERAARD HET FIERLJEP KAMPIOENSCHAP
s EEN RUIM OPGEZETTE BRADERIE MET WEL MEER DAN ZEVEN
tig kramen, vanaf 11.00 uur;
s EEN BUIKSCHUIFBAAN
s VOOR DE KINDEREN EEN SPRINGKUSSEN EEN TREINTJE EN EEN
kleurwedstrijd (de kleurplaat wordt twee weken van
tevoren uitgedeeld op de scholen en kan op de dag zelf
worden ingeleverd);
s EEN NATJE EN EEN DROOGJE
s EEN GEZELLIGE MUZIKALE OMLIJSTING VAN ZOWEL DE 4WEEDE
hansen als Coest.

Wat te doen als je met je buren, kennissen, sportteam of collega’s over de sloot wilt springen! Je meldt
je team aan via de site: www.actiefbrandevoort.nl.
Verzin een leuke teamnaam en wil je echt opvallen, dos
je op de dag zelf lekker uit. Schrijf je op tijd in want vol is
vol en er kunnen maar vijftien teams deelnemen.
Het springen begint om 12.30 uur en duurt tot ongeveer
17.30 uur. Locatie is het bruggetje bij Stepekolk bij basisschool De Vendelier. Dus schrijf deze datum alvast in je
agenda en dan zien we jullie op deze geweldige dag.
We kunnen dit alles niet mogelijk maken zonder de hulp
van sponsoren en vrijwilligers. Naar deze laatste categorie zijn we nog op zoek! Dus heb je zin en tijd, meld
je dan even via de website: www.actiefbrandevoort.nl !
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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

een kijkje thuis in

brandevoort

DEZE MAAND: MARIELLE TERWISSE
Mariëlle woont met heel veel plezier aan het Karthuizerserf in een vrijstaand geschakelde woning. Haar
broer had haar daarop geattendeerd nadat hij het bij
de makelaar te koop had zien staan, hijzelf had interesse in een huis in De Veste.
Het gezin bestaat uit Bart, Mariëlle dus en hun drie
kinderen: Janneke (11), Lieke (9) en Tijn (3).
Janneke gaat naar de katholieke basisschool De Vendelier, Lieke gaat naar de openbare basisschool Brandevoort en Tijn die nu nog op de peuterspeelzaal Jip
en Janneke zit, zal hoogstwaarschijnlijk naar De Vendelier gaan.
Mariëlle heeft ervoor gekozen om voorlopig niet
te werken en ‘gewoon’ huisvrouw te zijn, alhoewel
ze een vreselijke hekel heeft aan dat woord. Echter,
ze verveelt zich geen seconde, ze is erg druk bezig
met vrijwilligerswerk, met name voor de Kindervakantieweek. Haar man werkt voor zichzelf onder de
naam MatchFirst, een bedrijf dat SAP-specialisten detacheert.
Op de vraag wat Mariëlle mist in de wijk is haar antwoord resoluut: een bakker, een slager en een groenteman. Zoals zoveel Brandevoorters vindt ook zij hun
tuin aan de kleine kant en ergert ze zich groen en geel
aan het rijgedrag van veel mensen (nota bene met
kinderzitjes achterin) die dus veel te hard rijden.
Op de vraag wat ze van de Brandevoorter Courant
vindt, antwoordt ze dat ze het geweldig vindt dat een
paar vrijwilligers ieder maand weer zo’n mooi blad
kunnen maken dat zo goed de sfeer van Brandevoort
weergeeft.
Mariëlle, heel hartelijk dank voor het meewerken aan
deze rubriek.
AV
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de brandevoortse hoeve
trekt veel brandevoorters aan
Het eerste weekend van de meivakantie, zaterdag 25 en
zondag 26 april, waren de open dagen van de Brandevoortse Hoeve aan de Medevoort 23. Na veel voorbereiding begroetten Maikel en Stefan Habraken enthousiast
de bezoekers op hun erf. Het mooie weer, de aandacht
van de media voor het unieke concept en eerlijk is eerlijk
onze nieuwsgierigheid trok niet alleen mij maar ook vele
anderen naar de hoeve. Op zaterdag kwamen zo rond de
2.000 en op zondag wel 4.000 bezoekers.
Op het terras was het, zeker op zondag met wat minder wind en meer zon, goed vertoeven. Ook binnen in
de educatieruimte waren veel gasten die goed rondkeken wat de broers nu eigenlijk al die maanden hadden
uitgespookt. “En iedereen was enthousiast, echt super,”
aldus een stralende Maikel. “In deze educatieruimte worden binnenkort proeverijen georganiseerd en kunnen
vergaderingen en bijeenkomsten gehouden worden op
agrarisch gebied. De eerste afspraken zijn al gemaakt. En
binnenkort is ook de speeltuin gereed en de speelweide
komt ook nog... Nog genoeg te doen,” gaat Maikel verder.
De winkel is geen kale ruimte meer zoals tijdens mijn vorige bezoek voor een interview. Een sfeervol ingerichte
boerderijwinkel liep ik binnen. Toch heel anders dan die
oude schuur van de familie Habraken aan de Diepenbroek waar je eerst de eigen geteelde asperges, aardbeien, prei en aardappelen kon kopen. Toch had dat ook
wel wat, maar ja, ook de tijd in Brandevoort staat niet
stil. Het assortiment is inmiddels uitgebreid. Er worden
eieren, ham en verschillende sauzen verkocht om de aspergemaaltijd compleet te maken. Daarnaast is er al een
divers aanbod van streekproducten zoals jam, mosterd,
stroop, appelmoes, dressings en sauzen te vinden. En ook

verschillende fruitwijnen, oma’s limonade en de specialiteit van het huis: de Habschnaps. Voor degenen die dit
drankje nog niet kennen... Het is een aardbeienlikeur gemaakt van eigen aardbeien.
En... wat zeker niet mag ontbreken in een Nederlandse
boerderijwinkel: klompen. Daar moest ik eerlijk is eerlijk
toch even van slikken, maar ja, het hoort bij het Nederlandse boerenimago. Ik ben benieuwd hoeveel Brandevoorters straks tuinieren met deze klompen aan... Wellicht een nieuwe rage na de Crocs?
Ook was er een aantal stands op het erf te vinden, waar
je allerlei streekgerechten kon proeven die in de winkel
worden verkocht. Ook Rien van de Ven van ‘t Kranenbroeks Kaasboerderijke was aanwezig. Zijn kaas is in de
eigen winkel aan de Kranenbroek 3 te koop, al kunnen
we binnenkort op het terras wel een heerlijk kaasplateau
van deze ondernemer bestellen.
De kinderen vermaakten zich prima tijdens de open dagen. Zij konden onder andere worden geschminkt, genieten van de clown, het springkussen, van de kleine dieren
die geaaid konden worden, een heuse tractor waarop zij
even konden gaan zitten en ook het parcours met kleine
tractoren trok veel aandacht. Met moeite kregen we de
kinderen weer mee naar huis. Maar... een heerlijk ambachtelijk ijsje deed wonderen. Succes Maikel en Stefan
met jullie nieuwe concept.
Openingstijden van de winkel zijn van dinsdag tot en met
zaterdag van 9.00 - 18.00 uur en op zondag van 11.00
- 17.00 uur. Het terras: dinsdag tot en met zondag van
10.00 - 21.30 uur. Voor meer informatie: www.brandevoortsehoeve.nl
PT
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het
spoor
bijster
In het weekend van 9 en 10 mei reden er vanwege
werkzaamheden geen treinen van en naar station Brandevoort. Dan maar even kijken op de posters met de
informatie over de vertrektijden van de bussen. Uit de
luidsprekers schalde namelijk de bekende zin: “De NS zet
bussen in”.
Maar wat zien wij tot onze stomme verbazing... Op de
ene poster staat dat de bussen aan de achterzijde van
het station vertrekken en op de andere poster staat
dat ze aan de voorzijde van het station vertrekken. Nog
een discussiepunt: wat is de voorzijde en wat is de achterzijde? Wordt dit bepaald door de nummering van de
sporen? Dan is spoor 1 de voorzijde, maar dat lijkt vrij
onlogisch, want dit is namelijk het spoor aan de ‘overkant’ gezien vanuit de bestaande bebouwing. Dus onduidelijkheid troef, niet alleen bij ons, maar ook gezien de
posters bij de NS. Toen wij uiteindelijk wisten waar de
bussen zouden staan, keken we even op de vier klokken
op het pleintje voor het station (voor- of achterzijde?)
om te kijken hoeveel tijd we nog hadden. De foto’s spreken boekdelen.
kees k

schoolproject
op de vendelier
Na de meivakantie is basisschool De Vendelier gestart
met een schoolbreed project, met als thema media. Alle
groepen 1 tot en met 8 gaan een zestal weken aan de
slag rond onderwerpen als radio, televisie, krant, reclame,
tijdschrift, film, fotografie, internet, theater, dans, toneel
en muziek. Iedere groep kiest zijn eigen accent en verdiept zich erin. Daarbij toewerkend naar presentaties op
de afsluitende Open School, op woensdag 24 juni van
17.30 tot 19.30 uur. Bij deze bent u allen daarbij alvast
van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen om te
zien waar alle lessen, workshops, eigen onderzoek door
de kinderen, excursies en dergelijke in geresulteerd hebben.
Dinsdag 12 mei vond de opening van het project plaats,
met een multimediale ontbijtnieuwsshow. Alle kinderen

van De Vendelier zagen deze spetterende show die geheel opgezet en uitgevoerd was door de kinderen van
groep 8a, die daarvoor een groot compliment verdienen.
We zagen dat er geschakeld werd met correspondenten,
nieuwsitems besproken werden en er gasten aan tafel
verschenen. Ook de gebruikelijke reclameboodschappen
ontbraken niet, al waren ze nu wel nog hilarischer dan ze
normaal al zijn!
Enthousiast gemaakt door deze knallende opening zijn
de kinderen allemaal volop bezig in hun eigen groepen
om zich er verder in te verdiepen en mooie presentaties
te maken voor 24 juni.
Tot ziens op die dag!
team basisschool de vendelier
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de mei puzzel
De puzzel van april is goed gemaakt. De gelukkige winnaar is: Jolanda van Lith. De prijs krijgt u zo snel mogelijk thuisgestuurd.
Oplossing van de april puzzel was “Koninginnedag is feest voor het hele land”.
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
7 juni via genoemde link op de website. Succes met het invullen van de puzzel.

WOORDZOEKER:
Streep de gevonden woorden door. De overgebleven letters vormen de oplossing.
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gasbron of gaslek bij het palladium?
Begin april was het zover, eindelijk, na een jaar in een
kale straat gewoond te hebben, verschijnt een hoveniersbedrijf met een aantal bomen. De mannen starten
hun graafwerkzaamheden en na enige tijd gaat de eerste
boom, op de hoek van de Laan door de Veste, de grond
in. Bij het tweede plantgat wordt alarm geslagen, de mannen constateren een sterke gaslucht. Als je aan de grond
rook, sloeg je achterover van de gaslucht.
Waar wij als bewoners ook van achterover sloegen, is
de wijze waarop de gemeente reageerde. Na enkele telefoontjes gepleegd te hebben, en ook de nodige keren
doorverbonden te zijn, werd ons doodleuk gemeld dat
het gaslek in de Rinckstraat een maand geleden gerepareerd was en (voor het weekend) hoefde er geen actie
meer te worden ondernomen.
Het gaslek dat een maand daarvoor gerepareerd was,
was aan de overkant van de straat (ontstaan toen men
daar aan het heien was). Op deze mededeling van mij
werd gereageerd in de trant van: “U woont daar wel,
maar wij vertrouwen op onze papieren.”
Na een aantal dagen werden er plotseling hekken geplaatst en werd de grond alsnog afgegraven en de bomen
staan er inmiddels. Of er een daadwerkelijke reparatie
heeft plaatsgevonden, is nog steeds onduidelijk.
Ook nu dachten wij als bewoners dat als een stad groeit,
het fijn zou zijn als het ambtelijk apparaat (kwalitatief)
ook groeit. !
kees k

“u woont daar wel,
maar wij
vertrouwen
op onze papieren”
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“onderdak in
brandevoort”
Ondanks de tegenzittende woningmarkt zullen verschillende projectontwikkelaars binnenkort op de markt komen
met diverse projecten in Plan Stepekolk. Opvallend daarbij
is dat zowel in alle prijssegmenten als typologieën voor ieder wat wils zal worden aangeboden. Er is veel vertrouwen
dat de producten veel mensen zullen aanspreken.
In het regionale dagblad ED, stond onlangs een overzicht
van de stagnerende woningmarkt in Zuidoost-Brabant.
Ook De Veste als centraal punt in onze wijk Brandevoort
kwam in deze stagnatie voor. In de berichtgeving stelde de
projectgroep Brandevoort dat de planning om in 2017 de
wijk af te bouwen waarschijnlijk niet gehaald wordt.
Dan zou het uiteraard mooi zijn als de aanbiedingen van bijzondere woningen in het plan Stepekolk goed overkomen
bij de mensen, die naar woningen op zoek zijn.Wellicht kan
het andere starters of woningzoekenden nog meer naar
Brandevoort trekken. Dit zou misschien de trek naar Brandevoort en naar het tweede deel van Brandevoort kunnen
stimuleren.

brandjes
18 april is op de Neerwal in Brandevoort een grote
sleutelbos gevonden. Deze is waarschijnlijk van een
(medewerker) bouwbedrijf. Dit is gemeld bij de politie.
U mag de sleutelbos komen ophalen op Neerwal 32,
telefoon 847343 mits u mij de specifieke details, die de
eigenaar moet weten, erover kunt vertellen.
Volleybaldames gezocht: vrouwen met volleybalervaring die ons recreatieteam willen komen versterken.
We trainen op maandagavond in sporthal de Weijer in
Mierlo.Voor meer informatie kun je bellen met Marianne
vd Biggelaar: 0492 - 66 54 71.
Ik ben op zoek naar lp’s en singletjes om mijn verzameling uit te breiden. Wie heeft deze nog liggen en
doet er niets meer mee. U doet mij daar een héél groot
plezier mee, als ik die bij u mag komen ophalen. Stuur
maar een mailtje naar hjsmits@onsbrabantnet.nl
dan neem ik contact met u op.

WAAR GAAT HET BIJ PLAN STEPEKOLK OM?
Potentiële kopers krijgen ineen vroegtijdig stadium de gelegenheid om mee te denken over de inrichting van hun woning. In oktober van dit jaar gaat de verkoop van 80 nieuwe
woningen in Stepekolk van start. Ruim vóór die tijd, namelijk al begin van deze maand hebben 75 mogelijke kopers
meegedacht over woningtypen, indelingsvarianten, materiaal gebruik, afwerkingniveaus en kopersopties.
Centraal bij deze brainstormavond stond de vraag “Hoe
ziet uw ideale woning in Stepekolk eruit?” Op deze vraag
wisten de 75 aanwezigen wel raad. De aannemer heeft een
breed scala aan ideeen opgedaan en is dik tevreden om aan
de slag te gaan. Initiatiefnemers van Hurks Adriaans Brandevoort VOF zijn van mening dat het meepraten over de eigen
woning een schot in de roos is. Bewoners willen immers zo
vroeg mogelijk betrokken worden in de ontwikkeling van
de eigen woning. Dus dit krijgt zeker een vervolg. En op
het eind van dit jaar zullen gemotiveerde kopers zich zeker
melden bij de start van de verkoop van deze woningen.
Het plan Stepekolk betreft de voltooiing van een fraai
stedenbouwkundig plan binnen Brandevoort. Kenmerken
hierbij zijn de open, landelijke ligging, boerderijtypes en veel
diversiteit in vormgeving, ruimte en inrichting. !
bas teeuwen
in samenwerking met de redactie van deze courant

georganiseerd. Op 8 juni is iedereen vanaf 19.00 uur welkom in de Geseldonk op de repetitieavond om nader
kennis te maken met Unitas. Iedereen, jong en oud, is van
harte welkom op beide data. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met voorzitter Marc Kerkhof via
06 - 12 93 75 04
Hedwig Horsten wil graag in Brandevoort yoga voor
peuters, kinderen en tienerjongeren verzorgen en
stimuleren. U kunt zich inschrijven voor de woensdagmiddag of vrijdagmiddag. De lessen worden gegeven in
wijkhuis ‘t BrandPunt. U kunt informatie inwinnen op het
volgende mobiele nummer: 06 - 14 25 65 99.
Gestolen fiets. Op zaterdagavond 16 mei is mijn originele jaren-70 fiets gestolen op station Brandevoort.
Merk Diplomat. Kleur rood. Oranje-zwarte banden. Ik
wil hem graag terug hebben. Beloning € 20,-. Bel of SMS
06 - 51 13 38 56.

Belasting- en salarisadministratie, boekhouding, jaarcijfers. van Gelderen Administratie en & Advies B.V.
Deskundige hulp voor particulieren en ondernemers.
Scherpe tarieven, offerte voor pakket op maat mogelijk.
Telefoon 040 - 24 37 495 Mobiel 06 - 15 46 82 66 Mail
ghuib@xs4all.nl
Muziek maken bij fanfare unitas? Op 4 juni om
19.00 uur in de Geseldonk wordt er een Theatershow
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behoefte onderzoek
OVER SPORT EN VRIJE TIJD VOOR MENSEN
MET EEN BEPERKING IN DE WIJK BRANDEVOORT
MEE Zuidoost Brabant zet een behoefteonderzoek uit
op het gebied van sport en vrije tijd onder mensen met
een beperking woonachtig in Brandevoort.
Sporten en vrijetijdsbesteding vormen een belangrijk onderdeel van ieders leven. Het is fijn om te ontspannen,
naast alle verplichte activiteiten als werk, school en huishouding. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier
en op een tijdstip dat hem of haar het beste uitkomt, en
het liefst in de eigen wijk.
Voor mensen met een beperking is het niet altijd eenvoudig om de vrijetijdsbesteding of sportclub van hun
keuze te vinden, laat staan binnen de eigen woonwijk.
Mede daarom zet MEE Zuidoost Brabant dit behoefteonderzoek uit. Het doel is om de behoeften te inventariseren en na te gaan of er binnen Brandevoort voldoende
aanbod is voor mensen met een beperking, of dat er

kunstkwartier met
voorstelling
HOTEL BRANDEVOORT IN ‘T BRANDPUNT
Vrijdag 12 juni om 19.30 uur spelen de twee groepen van
toneelclub Brandevoort in wijkhuis ’t BrandPunt in Brandevoort de voorstelling Hotel Brandevoort. De regie is in
handen van theaterdocente Natasja van Tilburg. Entree is
€ 2,50 per persoon.
De toneelclub Brandevoort bestaat uit twee groepen:
kinderen uit groep 3 tot en met 5 en kinderen uit groep
6 tot en met 8. De voorstelling Hotel Brandevoort wordt

nieuw aanbod geïnitieerd dient te worden. Om een zo
duidelijk mogelijk beeld te krijgen, is het van belang dat
zoveel mogelijk mensen met een beperking uit Brandevoort deze enquête invullen. Daar we niet beschikken
over de adresgegevens zijn de enquêtes vanaf dinsdag
2 juni op te vragen via MEE Zuidoost Brabant, telefoon
0492 - 328043 of via de email: cpeperkamp@meezuidoostbrabant.nl
Ook zijn de enquêtes af te halen bij verschillende punten binnen Brandevoort, namelijk: Gezondheidscentrum
Brandevoort, Informatiecentrum Brandevoort, wijkhuis
’t BrandPunt en bij Autisme Extra (Cijnsbeemden 9).
De ingevulde enquêtes kan men in de bijgevoegde antwoordenvelop kosteloos terugsturen.
VOOR MEER INFORMATIE:
Neem contact op met MEE Zuidoost Brabant:
s #LAUDIA 0EPERKAMP CONSULENT 6RIJE 4IJD
e-mail: cpeperkamp@meezuidoostbrabant.nl
telefoon 0492 - 328043 !

door beide groepen gespeeld. Het niveau van de groepen
is verschillend, zo zijn er kinderen die er voor het eerste
jaar bij zijn, maar ook kinderen die al een paar jaar bij de
toneelclub zitten.
Vooral de wat oudere kinderen hebben echt een stem
gehad in deze voorstelling. Ze hebben meegedacht en
zelfs de choreografie van de dansjes gemaakt. Dit is geweldig! Het enthousiasme spetterde ervan af. Een van de
leerlingen, Jazzie van Stiphout, heeft zelfs een solo met
het liedje Gimme, Gimme, Gimme. Zij heeft er thuis een
dans bij gemaakt en het de anderen kinderen geleerd.
Hotel Brandevoort is uiteindelijk een heel swingende voorstelling geworden. De kinderen laten zien wat er zich
allemaal afspeelt in een hotel: strubbelingen tussen collega’s, jaloezie, liefde, vervelende gasten en nog veel meer.
Kortom: hilarische en tragische fragmenten worden snel
met elkaar afgewisseld. Een voorstelling voor en door
kinderen waarin gespeeld, gezongen en gedanst wordt.
Speciaal voor de voorstelling is de zaal mooi aangekleed
met schilderijen en tekeningen van cursisten van het Kinderatelier Brandevoort. De leerlingen hebben gewerkt
met verschillende technieken en met materialen gerelateerd aan de seizoenen van het jaar.
Entreekaartjes (€ 2,50) voor de voorstelling zijn één
uur voor aanvang van de voorstelling te verkrijgen bij ’t
BrandPunt, Biezenlaan 29, Brandevoort. Of van maandag
tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur te reserveren
via 0492-542445. Reserveringskosten € 1,- per kaartje.
Bent u geïnteresseerd in deze cursus, of in één van onze
andere cursussen? Kijk voor meer informatie op www.
kunst-kwartier.nl of bel naar: 0492-542445. Tijdens de
Kunstkwartierdag (open dag) op 28 juni van 12.00 tot
16.00 uur is er ook de mogelijkheid om gratis deel te
nemen aan een aantal cursussen in de vorm van een
korte workshop. Houd de site in de gaten voor meer
informatie. !
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sv brandevoort presenteert zich officieel

aan leden en de wijk

In een tamelijk volle zaal en in een ongedwongen stemming maken het bestuur en andere betrokkenen van de
nieuwe vereniging SV Brandevoort hun opwachting. Regé
van Duijnhoven vertelt in uitdrukkelijke bewoordingen
dat de vereniging een aantal principes heeft, die steeds
op hetzelfde neerkomen: de jeugd of jongere staat centraal, moet plezier in sport hebben en moet zich kunnen ontplooien in het sporten. Ongeacht grote overwinningen, succes verhalen of tegenvallers, steeds zullen
de mensen bij de vereniging kijken naar de jonge mens
achter de sporter.
De aandacht voor de voetbalvereniging is sinds de duidelijkheid over het KNVB - lidmaatschap sterk gegroeid.
Nu zijn er al 125 leden: een drietal jongeren- en twee
seniorenteams. En iedere dag komen er nog nieuwe leden bij.
Daarom is het niet zo gek dat op deze avond de training
expliciet aandacht krijgt en dat de sponsoring voor de
club als een belangrijk item naar voren komt.
De SV Brandevoort is een onderdeel van de multifunctionele sportvereniging van de wijk en wil graag meehelpen meerdere soorten sport in de wijk mogelijk te
maken. De komende jaren zal dat in de wijk uitgebouwd
gaan worden.
De voetbalvereniging heeft ondertussen haar sportkleding en haar eigen trainingspakken georganiseerd. De
huishoudelijke zaken zoals contributie, veldonderhoud
en accommodatiebeheer zijn geregeld en de vereniging
kan bij wijze van spreken morgen meteen aan de slag.
Al met al een geslaagde bijeenkomst in het nog nieuwe
pand van de Brandevoortse Hoeve. De Hoeve die mede
met C-1000, Villa Vrolijk, Errea, Tigro en Project - 44 de
voetbalvereniging van onze wijk sponsoren en financieel
in het goede vaarwater houden.
In de rondvraag bij de presentatie komen enkele prangende thema’s van bezoekers aan de orde:
s 7AAR IS TRAINERKEEPER VAN HET e: de trainer moet nog
bekend worden, de keeper laat zich al zien
s (OEVEEL TEAMS ZIJN ER WERKELIJK %R ZIJN VERSCHILLENDE
mini-teams, 4 F-jes, 2 E-jes, 1 D-team, 1 vaandel,
1 veteranenteam
s 3PELEN & JES IN EEN ELFTAL $E & JES SPELEN IN GROEPEN
van 7 spelers
s :IJN ER VOLDOENDE TRAINERSCOACHES VOOR JEUGDTEAMS
Doel is om voor ieder team 2 trainers en 2 begeleiders te hebben. Op dit moment zijn er voor elk team
voldoende trainers; SV Brandevoort zoekt nog naar
begeleiders
s 7AT WORDEN DE TRAININGSDAGEN $INSDAG EN DONDER
dag, dit wel onder voorbehoud !
GP
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straatvoetbaltoernooi

mierlo 2009

FC BRANDEVOORT WEER KAMPIOEN
Van maandag 11 tot en met zaterdag 16 mei werd op de
velden van Mifano het eenendertigste straatvoetbaltoernooi georganiseerd. Veertien voetbalteams zetten zich
toen volledig in om de meeste punten en dé eer te verdienen.
De oorspronkelijke bewoners van Brandevoort onderhouden nog steeds een goede band met Mierlo en nemen
daarom elk jaar deel aan dit toernooi.
Het toernooi vond opnieuw plaats onder prima weersomstandigheden en de ruime publieke belangstelling was
groot. Op zaterdag 16 mei is de gebruikelijke finale; wederom met een bekende club: FC Brandevoort.
FC Langenakker behaalde de derde plaats dankzij een
overwinning, na strafschoppen, op FC de Streep. De fi-

nale ging tussen FC Overakker en FC Brandevoort. Beide
teams waren ondernemend en straalden af en toe professionele ambities uit. Ondanks nu en dan dreigende uitvallen van FC Overakker, rondde FC Brandevoort zijn inzet
effectiever af: in de eerste helft was het 1-0 voor onze
club. Een fraaie aanval lag ten grondslag aan dit doelpunt.
Een doelpunt dat op de naam kwam van Rob Raaymakers.
Toon Bekx kon voor de derde keer op rij de Cup met de
grote oren overhandigen aan de aanvoerder van FC Brandevoort, Frank van de Vorst. De overwinning van het team
kunnen we voor een groot deel toeschrijven aan Hans
Hertogs en Eric van den Heuvel, de bezielende leiders van
het team. !
jan roefs
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de nieuwste winkels in de veste
Drankenzaak Gall & Gall, onderdeel van het Ahold-concern,
waarvan Albert Heijn ook deel uitmaakt, komt in het nieuwe gebouwencomplex van Blok 15. De juiste locatie is tussen het poortgebouw dat de Blokken 15 en 16 verbindt
met de nieuwe vestiging van Albert Heijn.
Op vrijdag 5 juni wordt de huidige voorraad ingepakt, op
maandag 8 juni tot en met woensdag 10 juni is de winkel
gesloten. Op de laatste sluitingsdag, dus op woensdag 10
juni, om 18.00 uur ’s avonds wordt de nieuwe zaak officieel
geopend. Voorafgaande aan deze opening, om 17.00 uur, is
er een receptie gepland voor genodigden. De nieuwe winkel krijgt een aangepast assortiment. Op vrijdagavond, dus
op de koopavond, is de winkel geopend tot 21.00 uur. Op
zaterdag kan men tot 20.00 uur terecht bij Gall & Gall.
Op maandagen zijn de openingstijden van 11.00 tot 18.00
uur en de overige werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.
Er is in het winkelcentrum van De Veste, om precies te zijn
in Blok 15 tegenover de parkeerplaatsen aan de Plaetse, een
chocolaterie annex ijssalon gevestigd met de naam: ChocNice. De uitbater van deze ijssalon is Maarten van Loon (20
jaar) die in de aanvangsfase zal worden bijgestaan door zijn
zus Lauri, beiden afkomstig uit Deurne.Als de zaak eenmaal
loopt, zal Lauri van Loon teruggaan naar haar chocolaterie
in Deurne en zal vader Van Loon op de achtergrond zijn
zoon ondersteunen.
Op 18 mei heeft de officiële opening plaatsgevonden. Op
woensdagavond 13 mei was de hele familie Van Loon nog
druk doende om de zaak voor de opening op orde te krijgen. De heer Van Loon sr. vertelde toen dat zijn dochter,
nu 23 jaar, op haar 21ste al zelfstandig een ijssalon runde
in Deurne. Door familieleden kwamen ze in aanraking met
Brandevoort en zodoende werd het plan geopperd om in
het nieuwe winkelcentrum in De Veste, eveneens een ijssalon annex chocolaterie te beginnen. De zaak verkoopt
ambachtelijk gemaakt ijs, Belgische chocolade, heerlijke truffels en bonbons in cadeauverpakking.

Het ligt in de bedoeling dat achter in de zaak workshops
worden gegeven om te laten zien hoe een en ander ook
zelf gemaakt kan worden. Ook worden er, bij voldoende
deelname, kinderfeestjes georganiseerd waar de kinderen
hun eigen chocolade kunnen maken. Op de eerder genoemde woensdagavond 13 mei, was de bestrating rondom
de nieuwe winkelpanden nog niet klaar. Hopelijk is dat binnenkort in orde zodat de klanten de nieuwe winkels kunnen bereiken.
Namens de redactie van de Brandevoorter Courant wensen
wij zowel Gall & Gall als de familie Van Loon veel succes met
hun nieuwe zaken. In de BC van juni komen wij uitgebreider
terug op de winkels Aubre (bloemen) en Live en living.
wim en marga dobma

computerclub
brandevoort
De cursussen Excel en Windows zijn dit jaar achter de
rug. De cursisten en cursusleiding kijken met voldoening
terug op de gang van zaken. Wij maken al plannen voor
het komende werkjaar. In september starten de cursussen tekstverwerking met word en fotobewerking. Deze
cursussen zullen plaatsvinden op de donderdagavond van
19.00 tot 22.00 uur. Iedere cursus kost € 70,- en dan
krijgt u naast acht avonden van drie uur een boek met
uitleg van de programma’s. U kunt zich via de website
inschrijven: www.computerclub.brandevoort.nu. !
louis vrolings

jaar gang 10 mei 2009

51

bloemen zijn heel belangrijk
voor natuurlijke bloem-creaties
Ellen werd in Eindhoven geboren op 30 juni 1961 in een
gezin bestaande uit vader, moeder en vier jaar later kreeg
ze nog een broertje erbij. Haar vader en moeder zijn beiden afkomstig uit Rotterdam en, nadat zij getrouwd waren,
kwam het gezin naar Eindhoven waar vader aan het werk
ging bij Philips en haar moeder zich volledig aan het huishouden wijdde.
Toen Ellen een jaar of zes was, verhuisde de familie naar
Son waar ze de basisschool doorliep. Daarna volgde de
sierteeltschool in Eindhoven omdat haar hart, toen al, bij
de bloemen lag. Na vier jaar behaalde ze, zonder problemen, het einddiploma. Daarna koos ze voor de middelbare
tuinbouwschool in Breda; ze pendelde dagelijks per trein
op en neer. Na drie jaar op deze school de lessen gevolgd
te hebben, kwam ze tot de conclusie dat ze door deze opleiding de theoretische kant werd opgestuurd waarbij de
nadruk duidelijk minder lag op de commerciële richting. En
omdat Ellen een duidelijke voorkeur had voor de commerciële kant, stapte ze over naar de vakschool in Vught, richting
bloemschikken. Later kwam ze tot de conclusie dat er door
de lessen in Breda wel een goede fundering voor haar vakkennis was gelegd.
In Vught volgde ze twee jaren de vakopleiding en het derde
jaar werd gebruikt om het middenstandsdiploma te behalen
en verschillende stageplaatsen te doorlopen.
Inmiddels was ze op kamers gaan wonen in Eindhoven en
na de afronding van deze laatste opleiding kreeg ze een
baan bij een bloemist (Le Soleil) in Son. In die tijd, op haar
negentiende, leerde ze ook haar echtgenoot, René Deelen
kennen. René is tegenwoordig werkzaam als bedrijfsleider
van de supermarkt op het Wolfsven bij Mierlo.
Bij Le Soleil bleef ze vijf jaren werken en nadat ze met René
getrouwd was (1987) en inmiddels woonachtig in de Achtse
Barrier in Eindhoven ging ze drie dagen per week bij een
bloemist in Acht (Arthur’s Fleurtiek) werken en twee dagen

liep ze vrijblijvend mee bij andere bloemisten om de fijne
kneepjes van het bloemistenvak nog beter onder de knie
te krijgen. Want iedere bloemist heeft weer zijn/haar eigen
werkwijze en van al deze stages kon ze weer wat bijleren.
Inmiddels werd hun dochter Michelle (1991) geboren en
Ellen nam zich voor na de bevalling fulltime moeder te zijn.
Maar na dit zo’n maand of tien gedaan te hebben miste ze
toch de sociale contacten, het werk, enzovoort. Daarom
zocht ze een nieuwe baan voor tien uur in de week die ze
opnieuw vond bij Arthur’s Fleurtiek in Acht. En tijdens haar
afwezigheid werd voor Michelle een goede oppas gevonden.
In 1993 werd zoon Niels geboren, maar Ellen bleef gewoon
doorwerken. Omdat haar moeder inmiddels in Nuenen
woonde en ze het daar ook heel mooi vonden, wilden
René en Ellen daar ook graag gaan wonen, maar ze konden
geen geschikt huis vinden. Toen ze eenmaal besloten hadden toch te willen verhuizen, wilden ze dat ook zo vlug
mogelijk geregeld hebben. Hun makelaar opperde het idee
van Brandevoort, en het duurde niet lang of ze kochten een
huis aan het Bonifantenerf. Na een jaar wonen werd er een
stukje bijgebouwd aan de woning en daar is Ellen in 2002
gestart met haar eigen bedrijf, toen nog onder de naam:
Knutselkamer. Hier geeft ze workshops en cursussen voornamelijk op haar vakgebied: bloemschikken. Ze wil namelijk
op een gezellige en creatieve manier met bloemen werken.
Dat is ook de reden waarom ze heel bewust gekozen heeft
voor maar zes cursusplaatsen voor haar workshops. Vanaf
1 november 2008 werd de bedrijfsnaam veranderd in: Ellen Deelen natuurlijke bloem-creaties. De reden voor deze
naamsverandering was dat ze er bruids- en grafbloemwerk
bij ging doen, zodat de eerdere naam niet meer zo toepasselijk was.
Het belangrijkste vindt Ellen bloemwerken te maken die
nauw aansluiten bij de persoonlijkheid en wensen van de
cliënt(e). Voor deze werkzaamheden gaat ze, op verzoek,
naar de klanten toe, of komen de mensen naar haar bedrijf.
Want door het huidige immense aanbod van materialen,
bloemsoorten, stijlen, kleuren enzovoort, kan ze ook heel
wat laten zien. Het doel van haar cursussen is dat haar cursisten verschillende technieken van bloemschikken onder
de knie krijgen, omdat ze dat heel belangrijk vindt. Ze biedt
ieder half jaar een nieuw programma en ze introduceert
dat door het geven van een Open Dag om toekomstige
cursisten vast de bloemstukken van de nieuwe cursus en
workshop te laten zien. Onder het genot van een hapje en
drankje kan iedereen vrij rondkijken en zich eventueel inschrijven.
De familie Deelen heeft het heel goed naar de zin in Brandevoort. Zowel René als zijzelf zijn actief in het vrijwilligerswerk. Ellen heeft vijf jaar in de Halloween Commissie gezeten en is nu nog steeds actief in de Stichting Dickensnight.
René zit in de Commissie Buurtpreventie.
Brandevoort wordt steeds mooier en vooral het persoonlijke contact is hierbij heel belangrijk voor de familie Deelen.
Namens de BC bedank ik Ellen en wens haar en haar gezin alle goeds voor de toekomst en veel succes met haar
bedrijf. !
MD
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winkels brandevoor t deel XX
Op woensdag 6 mei zijn de winkels in Blok 15 officieel
opgeleverd. Dit gebeurde door het Bouwfonds aan de
winkeliers, met bemiddeling van makelaarskantoor VP en
A uit Oosterhout, dat de opdracht had huurders te zoeken voor de verschillende panden.
In de aflevering van de BC van april is vermeld dat er een
supermarkt zou komen in het goedkopere segment en
dat de locatie hiervoor Blok 7 zou zijn, dit moet echter
Blok 6 zijn. Blok 6 komt op het huidige parkeerterrein
tegenover het informatiecentrum en Blok 7 komt op de
plaats van de huidige noodwinkels. Met de afbraak van
de noodwinkels kan begonnen worden als de verhuizing
naar Blok 15 en het ernaast liggende Einzelhaus tot een
goed einde is gebracht. De winkelpanden worden in ruwbouw opgeleverd en moeten door de winkeleigenaars
zelf bedrijfsklaar worden gemaakt. De heer Voogt van
makelaarskantoor VP en A wist te melden dat de supermarkt in Blok 6 een Jumbo supermarkt wordt.
De pizzeria die samen met de snackbar in het Einzelhaus zou komen staat volgens de heer Voogt nog steeds
als huurder ingeschreven, maar door problemen is het
afwachten of de pizzeria ook daadwerkelijk in het Einzelhaus zal worden gevestigd.
De heer Van der Geest van de gemeente wist te vermelden dat de snackbar groter zal worden dan oorspronkelijk gepland. Er komt een mogelijkheid om te gaan zitten
en de bestellingen ter plaatse te nuttigen, wat momenteel
in het noodgebouw in beperkte mate ook al mogelijk is.
Met de bouw van Blok 7 wordt nog dit jaar begonnen,

met de bouw van Blok 6 waarschijnlijk volgend jaar. Het
is uiteraard afwachten of de oorspronkelijke planning gehaald kan worden, omdat de mate waarin de recessie
invloed zal hebben onvoorspelbaar is.
Wat betreft de ‘entourage’ van De Veste - het ‘Vlonderpark’ bij de Rinckstraat - dit wordt een combinatie van
ecologie en recreatie. Deze eerste week van mei is men
begonnen met het uitdiepen van de Ecozone tegenover
het westelijk deel van de Neerwal. Hoewel de Ecozone
tegenover het oostelijk deel van de Neerwal uit enkele
behoorlijk grote plassen bestaat, komt in het westelijk
deel een Ecozone die meer lijkt op de Ecozone tegenover de Broederwal, dus smalle watertjes met wandelpaden en hoogteverschillen zodat diverse ecosystemen
een kans krijgen. De nieuwe waterpartij staat dan echter
wel in schril contrast, althans wat de grootte betreft, met
het reeds bestaande oostelijk deel.
Tevens is men begonnen met het asfalteren van het verlengde van de Voort. De Voort liep tot dusver tot aan de
brug nabij de Biezenlaan en ging dan over in een asfaltweggetje dat doorloopt tot de weg Stepekolk-Zuid. Als
de Voort in westelijke richting klaar is, wordt het asfaltweggetje gesloopt en gaat deel uitmaken van de Ecozone. De Voort moet een soort ringweg gaan vormen
om De Veste en de toekomstige wijk de Marke. De bouw
van de tunnel onder het spoor door, kan nog wel één à
twee jaar op zich laten wachten. !
wim dobma
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de verkeers-opfriscursus,

aanrader voor de
ouderen onder ons
Toen mijn man en ik op onze wekelijkse bewegingsles
hoorden dat er, in een samenwerkingverband van Veilig Verkeer Nederland en het SWOE (Stichting Welzijn
Ouderen Helmond), speciaal voor ouderen een mogelijkheid bestond op informele wijze een verkeersopfriscursus voor automobilisten te volgen, moesten wij er
toch eerst nog eens goed over nadenken of we dat wel
wilden. De cursus is een uitwerking van het Helmondse
actieplan verkeersveiligheid 2009 en moet een bijdrage
leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Aangezien het voor ons beiden inmiddels zo’n vijfenveertig jaar geleden is dat we het felbegeerde rijbewijs
behaalden, leek het ons toch een goed idee om de stoute
schoenen maar aan te trekken en dus gaven we ons hiervoor op.
Op 8 april gingen we naar MFC ’t BrandPunt voor een
theoriemiddag, georganiseerd om wat bijgespijkerd te
worden in de theorie. En dat was nodig ook. Want als je
al zo vreselijk lang chauffeert, dan heb je niet alleen een
eigen rijstijl ontwikkeld maar, door alle veranderingen in
de theorie, is ook die kennis lang niet meer wat het zou
moeten zijn. Door middel van dia’s met verkeersituaties
werden heel duidelijk de veranderingen op dit gebied van
de laatste jaren in kaart gebracht. Bovendien kregen we
die veranderingen op theoretisch gebied ook nog mee in
de vorm van een verkeerstheorieboek, om ons op eigen
gelegenheid voor te kunnen bereiden op de grote dag.
En op 15 april was de datum waarop onder andere onze
verkeersvaardigheid werd getoetst. Samen met een
groot aantal ouderen, waar ook behoorlijk wat gezichten
uit onze wijk te zien waren, werden we, bij binnenkomst
in het clubgebouw van de Hockeyclub Helmond, meteen
ingedeeld in groepjes van een man/vrouw of zes.

ER STOND EEN BEHOORLIJK PITTIG PROGRAMMA
OP ONS TE WACHTEN WANT WE MOESTEN DIE
MORGEN:
1. Een theoriegedeelte volgen waar door middel van een
quiz en discussie de verkeerskennis onder de loep
werd genomen.
2. Een praktijkrit in de eigen auto maken onder begeleiding van een erkende ritadviseur. Hierbij werd ons rijgedrag onder de loep genomen. En door de ritadviseur van vakkundig commentaar voorzien.
3. Een bewegingsonderdeel onder leiding van een fysiotherapeute om je te in de praktijk te kunnen laten zien
hoe belangrijk het is over soepele spieren en gewrichten te blijven beschikken, ook als je ouder wordt.
Zolang je jong bent gaat het allemaal vanzelf, maar bij
het ouder worden kunnen er toch een aantal lichamelijk ongemakken om de hoek komen kijken, waarbij
je in de dagelijkse praktijk eigenlijk niet stil staat, zolang bepaalde bewegingen je maar geen pijn of ander
ongemak bezorgen. Het is uiteraard noodzakelijk dat
tijdens het rijden je goed over je schouder naar links
en naar rechts kunt draaien en/of kijken. Je zonder al
te veel problemen de veiligheidsgordel vast kunt maken, goed kunt in- dan wel uit kunt stappen enzovoort.
4. Het testen van gezicht, gehoor en reactie. Een en ander om te kunnen beoordelen of deze zaken nog
steeds voldoen aan de gestelde criteria om gezond
en kundig aan het steeds drukker wordende verkeer
te kunnen deelnemen.
Dit alles was voortreffelijk georganiseerd. En voor we
er erg in hadden, mede veroorzaakt door het drukke
programma, waren alle onderdelen afgewerkt. Toen we
daarna ook nog een certificaat kregen uitgereikt, hadden we het idee dat niet alleen wij tweeën, maar ook
alle andere deelnemers heel enthousiast waren. We hadden hierdoor voor ons zelf toch echt het gevoel dat we
met een gerust hart kunnen blijven deelnemen aan het
huidige verkeer. Al met al een AANRADER VOOR DE
OUDEREN voor 2010 !
MD
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90 jaar blauw-wit organiseert:
psv tegen rksv mierlo-hout
RKSV MIERLO-HOUT

90 JAAR
RKSV MIERLO-HOUT

JUBILEUM COMMISSIE: 90 JAAR BLAUW-WIT
ORGANISEERT: PSV TEGEN RKSV MIERLOHOUT, 30 JUNI
De droom van de voetballers van amateurvoetbalclub
RKSV Mierlo-Hout komt uit. Een wedstrijd tegen DE
club uit het zuiden, meervoudig landskampioen PSV.
Onlangs gaf de nieuwe trainer Fred Rutten zijn definitieve ja-woord aan PSV en kon men hem ook meteen
vragen wat hij er van vond om de eerste oefenwedstrijd
van het nieuwe seizoen 2009-2010 in Brabant, met zijn
complete nieuwe selectie, tegen derde klasser MierloHout te spelen. Deze vraag werd positief beantwoord
en de contracten tussen PSV en Mierlo-Hout werden
getekend.
PSV zal op dinsdagavond 30 juni om 19.00 uur aantreden op het hoofdveld van Mierlo-Hout. Het sportpark is
vanaf 16.00 uur geopend. Kaartverkoop: Men kan alvast
info opvragen en entreekaarten bestellen via de website:
www.90jaarblauwwit.nl

vs

een plaatje van de ondergaande zon boven de veste
Overigens een beeld met de juiste lijnen, zonder die van
de hoogspanningsmasten welteverstaan. Dan het winterse plaatje. Ik ben gezegend met een prachtig uitzicht over
de Ecozone. Jammerlijk genoeg ontsieren de hoogspanningsmasten dit winterse sprookje. Sterker nog, in mijn
ogen ontkrachten zij het imago van voornoemde zone. !
esther van der weerd
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HOFFELIJKE MEDEBURGER
Woensdagochtend. Annemarieke zat al een kwartier te
wachten in onze bakfiets, ze wil naar school. ”Mama kom
je nou... Hoe lang duurt het nog?”
Eindelijk is mama dan zover. Even kijken of Jasper nog
lekker ligt te slapen en dan kunnen wij Annemarieke naar
juffrouw Betty en juffrouw Mirjam brengen. Daar zit ik
dan met mijn zomerse rok op de bakfiets. Ik probeer
me enigszins elegant voort te bewegen en nu ik de fiets
al wat beter ken, neem ik de bocht quasi nonchalant. En
ja hoor, daar gaat mama met bakfiets en al... Ik dacht dat
die dingen NOOIT om konden vallen. Jawel dus! Al sta
ik daar niet zo van te kijken, want dit is mijn tweede val
in twee weken. Niet met de bakfiets hoor, maar bij de
Bijenkorf in Eindhoven was het ook al raak. Maar ik herkende de situatie… Eerst even omkijken of niemand het
gezien heeft en dan toch proberen zo charmant mogelijk
op te staan.
Maar in de verte zag ik al een auto stil staan en daar
kwam een alleraardigste meneer uitstappen om moeder en dochter uit en onder de hippe bakfiets te halen.
Annemarieke schrok en ik lag nog steeds onder de bakfiets. Best zwaar zo’n ding. “Blijf maar rustig meisje, daar
komt al een aardig meneer ons helpen.” Annemarieke en
mama werden door de meneer gered. Wat lief, binnen
no time stond hij er. Wat is het toch geweldig dat er nog
zulke aardige mensen zijn die zonder twijfel meteen klaar
staan. GEWELDIG!!!! Ik weet niet hoe hij heet want alles
ging zo snel... maar hartstikke bedankt.
Annemarieke en mama hebben nog uitgebreid gezwaaid
en hem nog een fijne werkdag gewenst. Toen de meneer
weg was moest Annemarieke huilen van de schrik, maar
moedig stapte ze weer in onze mooie gepimpte bakfiets
op weg naar school. Kun je dadelijk op school aan juffrouw Betty en juffrouw Mirjam vertellen dat we gevallen
zijn met de bakfiets, leg ik haar uit. En daar gaat ze dan
weer mijn dappere dame. !
corinne withagen

uit de wijk
LEKKER BEZIG ZIJN
Crea Doe is door het management van de Zorgboog
benaderd om op vrijwillige basis een aantal personen
van de dagopvang de mogelijkheid te bieden creatief bezig te zijn.
Er wordt de komende periode op maandagmiddag van
14.30 tot circa 15.30 uur in het wijkhuis ´t BrandPunt
geschilderd, met klei gewerkt en getekend, onder leiding
van José en Lia, waarbij de begeleidster ook graag meedoet. Het is erg gezellig en iedereen kan werken naar
eigen tempo en kunnen
De positieve invloed voor de deelnemers is duidelijk
merkbaar en ze tonen dit ook door hun inzet en plezier
in het samen creatief bezig zijn. Ook wij hebben elke
keer een fijn en voldaan gevoel om dit te mogen begeleiden. Inmiddels zijn er al verschillende kunstwerkjes
gemaakt en deze zullen tentoongesteld worden tijdens
een Open Dag die later dit jaar georganiseerd zal worden voor familie, kennissen en belangstellenden. !
josé klomp en lia swinkels
leidsters crea doe
POSTBEZORGING IN ONZE WIJK
Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik voel me heel
regelmatig postbode. En dat terwijl mijn werkgever
toch een heel andere is dan TNT, Sandd of Selectmail.
Ik vind namelijk nogal eens post in onze brievenbus, die
niet voor ons is bestemd. En dan ga ik dus aan de wandel met die post en deponeer die netjes in de brievenbus van het adres waaraan de post is gericht, geen probleem. Helaas moet ik nogal eens constateren dat ook
ik post mis. En soms heeft het niet ontvangen van post
nu eenmaal vervelende consequenties. Blijkbaar neemt
niet iedereen de moeite om post die niet voor hem of
haar is bestemd, even op het juiste adres te bezorgen.
Aangezien de post die ik mis, met TNT verzonden is,
heb ik daar al verschillende malen een klacht ingediend.
Alleen blijkt het probleem nogal hardnekkig. Als we nu
eens als buurtgenoten met elkaar afspreken, dat we onterecht ontvangen post of op het juiste adres bezorgen,
of als het echt niet anders kan, retour afzender sturen.
Dan zouden we elkaar veel ergernis en ellende besparen. Ondertussen blijf ik uiteraard klagen bij TNT. !
marijke bouquet
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Empanadas (eigenlijk: in brood gerold) zijn een
in Spanje en Zuid-Amerika populaire versie van
brood met beleg uit de oven - een culinaire truc
die op veel plaatsen ter wereld wordt toegepast,
denk maar aan de pizza. Ze kunnen in alle afmetingen en vormen worden gemaakt; voor het
gemak nu een grote.
EMPANADA MET TONIJN
INGREDIËNTEN
300 gram bloem
150 gram boter
± 80 ml koud water
1 middelgrote ui
3 tenen knoflook
1 blikje dolfijnvriendelijke tonijn
50 gram parmaham
2 à 3 ontvelde paprika’s
1 eetlepel kappertjes
50 gram groene olijven
1 ei
olijfolie
peper en zout
BEREIDINGSWIJZE
Snipper de ui, hak de knoflook en fruit dit in een beetje
olijfolie. Kneed ondertussen het deeg van bloem, boter, een koffielepel zout en water. Rol het deeg uit in
twee gelijke plakken van zo’n 2 à 3 mm dikte. Leg een
deegplak op een ingevette bakplaat en beleg deze met
de ham en de in repen gesneden paprika. Laat de tonijn goed uitlekken. Meng de tonijn, uien, knoflook, fijngehakte ontpitte olijven en de kappertjes door elkaar.
Zorg dat de tonijn goed verkruimeld is, want de vulling
moet dun worden uitgesmeerd. Controleer op peper
en zout. Doe de vulling op de paprikalaag en dek alles
af met de tweede deegplak. Druk de randen goed aan
en kwast het losgeklopte ei over de bovenkant. Bak de
empanada ongeveer 20 minuten in een voorverwarmde
oven (200°C). Serveren met een frisse salade.

jaar
jaargang
gang 10
10 mei
mei 2009
2009
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kinderpagina van brandevoort

voornaam:................................................
achternaam:............................................
adres:........................................................
leeftijd:.............jaar, jongen/meisje

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
Biezenlaan 18 vóór 7 juni 2009. (LET OP!!
nieuw adres)

KLEURWEDSTRIJD
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
Naam:
Postcode/Woonplaats:
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(J/M)

Adres:
Leeftijd:

Maak kans op leuke prijzen van CORALINE EN DE GEHEIME DEUR!
Wat moet je doen: Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in. Stuur deze dan op naar Universal Pictures, Afdeling Publiciteit, Postbus 9255, 1006 AG Amsterdam. Vermeld duidelijk je naam,
adres en leeftijd. Uiterste inzenddatum is 13 juli 2009. Universal Pictures International stelt voor deze kleurwedstrijd leuke prijzen beschikbaar. Spelregels: Een deskundige jury beslist
en de prijswinnaars krijgen schriftelijk bericht. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden en de inzendingen worden automatisch eigendom van Universal Pictures International.

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

1.
2.
3.

Lisa vd Ven 8 jaar
Teun Kabo 6 jaar
AlyssaHolzken 9 jaar

De prijzen worden naar jullie
huisadres opgestuurd. Je hoeft dus
niet de deur uit voor je prijs.

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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uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant juni nummer
7 juni
BEHEER WIJKHUIS ’T BRANDPUNT
u kunt op een aantal manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:
s beheerder@brandpunt.info
s via het hierboven genoemd telefoonnummer
één mailtje of belletje en uw verzoek is op het juiste adres!
COMMISSIES, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN MAILADRESSEN
(MEER GEGEVENS VIA WWW.BRANDEVOORT.NU)
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wijkraad

franklin van de laar

wijkraad@brandevoort.org

verkeerscommissie

hans van zoggel

verkeer@brandevoort.org

’t BrandPunt

fons bosman

secretaris@brandpunt.info

commissie buurtpreventie

rené deelen

commissie 12+

sandra geleijns

stichting dickensnight brandevoort

jet de laat

commissie speelvoorz./groen

henk noort

commissie webmasters

herbert von reth

brandevoort in actie

maarten beks

secretaris@brandevoortinactie.nl

brandevoorterdag

jan drouen

voorzitter@brandevoorterdag.nl

scouting brandevoort

jeroen bierens

info@scoutingbrandevoort.nl

fotoclub brandevoort

albert ticheler

fotoclub.publiciteit@brandevoort.org

startpagina brandevoort

herbert von reth

commissie kindervakantieweek

yvon cremers

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

preventerven@brandevoort.org
12plus@brandevoort.org
dickens@brandevoort.org
spelengroen@brandevoort.org
webmaster@brandevoort.org

info@brandevoort.nu
info@kvwbrandevoort.nl

belangrijke wijkinformatie
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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

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

informatiecentrum brandevoort
wijkopzichter (dienst sob)
graffitimeldpunt
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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