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Vrijdag 12 juni speelden Iza van Blokland, Noa Borgers, Lars 
D’Hondt, Lara D’Hondt, Tess Hille, Jasmijn Hoogervorst, Sa-
rah van den Hove, Emma Lops, Marly Marin, Janne Sanderse, 
Eva Verwater, Yannick de Wolf, Silke Barendse, Eva van den 
Boomen, Kim de Brouwer, Rolf Janssen, Lenneke van Lierop, 
Kayleigh Maters, Eva Pijpers, Krissy Quaaden, Anne Steeghs, 
Jazzie van Stiphout en Zoë Verlijsdonk, de acteurs van de 
twee groepen van Toneelclub Brandevoort.

Dit jaar gaan we al weer de vijfde Brandevoorter Golfdag 
organiseren voor golfliefhebbers die woonachtig zijn in 
Brandevoort. Zoals de afgelopen jaren zullen we weer be-
zit nemen van de green op Golfclub Gulbergen in Mierlo, 
en wel op zondag 20 september. De Jubileum Editie van de 
Brandevoorter Golfdag 2009 zal in het teken staan van ver-
nieuwing en verrassing, waarbij de goede elementen van de 
afgelopen 4 edities zullen terug komen.

Zet ’n stel enthousiaste horecamensen en initiatiefrijke 
bourgondische Brandevoorters samen op het terras van de 
enige bistro die de wijk rijk is, en er ontstaat een nieuw 
feestje… Duizenden wandelaars lopen in de nacht van 4 op 
5 juli dwars door onze mooie wijk; het is voor de zevenen-
veertigste keer Kennedymars! Vorig jaar was er al sprake 
van dat er een nieuwe route werd uitgezet en dat Brande-
voort aan dat traject zou liggen.

Na een start met een aarzelende zon aan de hemel, draaide 
het wijkvoetbaltoernooi Brandevoort om 10.00 uur vroeg 
al gelijk op volle toeren. De organisatoren, met Jan Roefs, 
Regé van Duijnhoven en William Kuijpers aan de leiding, had-
den alle touwtjes goed in handen. Zowel jong als oud was 
meteen in de weer toen het fluitsignaal voor de eerste van 
meer dan twintig wedstrijden klonk. De voetbalgroepen wa-
ren per buurt samengesteld.

Midden in het pinksterweekend slaagt de wijkraad er toch 
nog in om meer dan honderd vrijwilligers te bewegen naar 
een gezellig en spontaan feestje te komen. Een feest onder 
bewoners, die zich om niet inzetten voor de leefbaarheid 
in de wijk. Ook zijn veel partners meegekomen en kunnen 
zij eindelijk zien wie zich nog meer zo fanatiek inzetten om 
Brandevoort woonbaar en leefbaar te maken.
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BIJ ONS IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM, DE DEUR STAAT ALTIJD VOOR U OPEN!

RABOBANK HELMOND, ALTIJD DICHTBIJ!

www.rabobank.nl/helmond



j aar gang 10  jun i  2009   5

GEHEEL VERZORGD
Roerige en feestelijke tijden zo vlak voor de zomerva-
kantie. In de tweede week van juni hebben Albert Heijn, 
bloemenboetiek Aubre, Cafetaria Brandevoort en inrich-
tings- en advieswinkel Life & Living hun deuren in De 
Veste geopend. Het zijn allemaal winkels die echt passen 
bij de sfeer en karakter van de wijk. Indrukwekkend en 
door hun originele bouwstijl en inrichting nodigen zij uit 
tot bezoek.
De komende jaren moeten de bewoners en de gasten 
van de wijk zich hier thuis kunnen voelen. Uiteindelijk 
heeft de wijk hiermee een totaal verzorgd concept ge-
kregen: een breed winkelaanbod van HEMA, Kruidvat, 
Primera, Choc-N-Ice, de Free Style kapper, samen met 
de onlangs geopende winkels en vlak in de buurt het 
Gezondheidscentrum voor de lichamelijke en geestelijke 
verzorging van de mens.

HOOGSPANNING 
De laatste twee weken heeft de lokale pers, in het bij-
zonder het Eindhovens Dagblad, bijna dagelijks bericht 
over de hoogspanningskabels. Vanaf de uitspraak door 
de rechtbank, waarin is aangegeven dat de gemeente de 
basisschool niet mag bouwen in de buurt van de hoog-
spanningsmasten, tot en met het verbod van de centrale 
overheid die aangeeft dat de kabels niet onder de grond 
mogen.
Nu, in de laatste week van juni, is er een patstelling, die 
voor de wijk Brandevoort alle kanten kan opgaan. Waar 
moeten schoolkinderen gehuisvest worden als er op 
zo korte termijn niet echt ruimte beschikbaar is. Waar 
moeten de hoogspanningskabels lopen als de overheid 
aangeeft dat zij een mogelijk gezondheidsgevaar opleve-
ren? Immers, niet alleen de kinderen van de basisschool 
hebben met dit probleem te maken. Ook de bewoners 
rondom de masten voelen zich nog steeds niet veilig. Ver-
schillende bewoners hebben daarom beroepsschriften 
getekend of bezwaren geuit tegen de gang van zaken. De 
Actiegroep 530kV onder de grond zegt zich opnieuw te 
bezinnen op de nieuwe situatie en hoopt stiekem op een 
oplossing vanuit de landelijke bestuurlijke kaders.

In deze tegenstrijdige problematiek hebben de politieke 
partijen van onze gemeente Helmond een eigen stand-
punt ingenomen. En sommige partijen hebben aangege-
ven dat zij erg benieuwd zijn naar de plannen die het 
college op maandag 29 juni te berde zal brengen. Elders 
in onze Courant geven wij deze standpunten weer. 

FIERLJEPPEN VIJF JAAR GESLAAGD BRANDEVOOR-
TER FEEST
Gelukkig is het met fierljeppen nog goed afgelopen. Een 
langdurige reeks van regenbuien leek het lustrum dub-
bel in het water te gooien. Later in de middag draaide 
het weer om en kon toch een grote groep Brandevoor-
ters en gasten genieten van de sfeer en de belangrijkste 
sprongen. Dit jaar kwamen er meer op de droge kant 
terecht dan andere jaren. Wellicht ontstaat er een ge-
trainde groep van verspringers in Brandevoort, die straks 
elders in het land kunnen optreden om te laten zien hoe 
een Friese sport best door Brabanders gepraktiseerd 
kan worden…

DE WIJKRAAD GAAT NAVELSTAREN…
Afgeschermd van enig openbaar commentaar wil de 
nieuwe wijkraad aan de slag met leefbaarheid in de wijk. 
Een contradictio in terminis van de eerste orde: de leef-
baarheid vergroten, de betrokkenheid stimuleren en 
een open omgang met elkaar aangaan, maar vooral naar 
de bestuurders van de gemeente openheid afdwingen, 
zijn zaken die alleen maar kunnen lukken in de groot-
ste openheid, die je in een wijk moet nastreven. Dus in 
openbaar toegankelijke vergaderingen, in een openheid 
en met verslaggeving die iedereen in de wijk kan volgen. 
De lijnen die nu uitgezet worden, vormen eerder een 
tegengestelde ontwikkeling. Wij hopen dat de bestuur-
ders snel terug komen op hun ingeslagen weg en dat 
bewoners de bestuurders zullen aanspreken op hun ver-
antwoordelijkheid. De Courant houdt u op de hoogte, 
zeker als ze daartoe in de gelegenheid worden gesteld.

de redactie

    redactioneel 
juni 2009
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van de wijkraad
WIjkraad gaat In korte lIjnen verder

Na het aftreden van verschillende mensen uit het bestuur, 
wat resulteerde in een situatie waarin het bestuur be-
stond uit drie personen, heeft de wijkraad zich voorgeno-
men haar taken op een andere manier te willen invullen 
met de wijk en het kader in de wijk. Na een periode van 
bezinning en oriëntatie heeft het bestuur van de wijkraad 
besloten de wijkraad te herstructureren.
De afgelopen tijd heeft uitgewezen dat als de krachten 
gebundeld worden en duidelijk met één stem richting de 
gemeente Helmond geacteerd wordt, er veel te bereiken 
is. Het realiseren van het sportpark aan de Kaldersedijk is 
daar een goed voorbeeld van. Het doel van de wijkraad 
nieuwe stijl is om deze samenwerking tussen de veelheid 
aan organisaties en commissies in de onze groeiende wijk 
te formaliseren, zodat ook bij andere onderwerpen opti-
maal resultaat behaald kan worden bij het behartigen van 
de belangen van de wijk. De komende tijd staan dan ook 
de volgende speerpunten centraal: 
•	 kortere lijnen met elkaar in de wijk;
•	 krachtenbundeling;
•	 meer tijd en aandacht voor beleidsontwikkeling op 
 relevante dossiers;
•	 uitbreiding draagvlak;
•	 meer interne discussie en afweging belangen en keu-
 zes en vervolgens één stem naar buiten;
•	 slagvaardiger overleg met de gemeente met meer en 
 sneller resultaat.

Om de onderlinge band en afstemming te versterken 
treden de afgevaardigden van de volgende groepen toe 
tot het bestuur van de wijkraad en vormen zij samen 
met de leden van het dagelijks bestuur, de wijkraad:

•	 Commissie Buurtpreventie;
•	 Commissie Spelen & Groen;
•	 Verkeerscommissie;
•	 SBIA: Stichting Brandevoort in Actie;
•	 Stichting sociaal cultureel centrum (’t BrandPunt);
•	 Stichting sport en bewegen in Brandevoort.

In totaal zal dan het bestuur van twaalf mensen zich bezin-
nen op en besluiten nemen inzake de leefbaarheid in de 
wijk. De inbreng vanuit de wijkbewoners vindt op diverse 
manieren plaats. Op de eerste plaats zijn de bestuursleden 
aanspreekbaar en kan ook via de website www.wijkraad.
brandevoort.nu contact worden gezocht. Daarbovenop 
brengt de inbreng vanuit de bovengenoemde commissies 
en stichtingen automatisch input vanuit de wijk met zich 
mee, aangezien vele bewoners actief betrokken zijn bij 
deze organisaties. Bij het maken van de agenda’s van de 
wijkraadvergaderingen wordt vervolgens rekening gehou-
den met het eventueel aanschuiven van bewoners/organi-
saties/belanghebbenden bij een bepaald agendapunt. Ten-
slotte worden minimaal twee maal per jaar zogenaamde 
klankbordgroepvergaderingen georganiseerd die volledig 
openbaar zijn, voor zowel bewoners als pers. De eerst 
volgende klankbordgroepvergadering vindt overigens 

plaats op 29 september. Hierbij zal ook een zo breed mo-
gelijk afvaardiging van het College van B&W aanwezig zijn.

De volgende thema’s zal de wijkraad steeds en structu-
reel onder handen nemen: 
•	 onderwijs	(vraag/aanbod, accommodaties);
•	 sport	(vraag/aanbod, accommodaties);
•	 verkeer	 en infrastructuur (wegennet, veilig verkeer, 
 nutsvoorzieningen);
•	 jeugd	(voorzieningen, activiteiten);
•	 wijkactiviteiten	en evenementen;
•	 spelen	en groen (aanleg en onderhoud speeltoestel-
 len, groenvoorzieningen);
•	 buurtpreventie	en persoonlijke veiligheid;
•	 wijkcentrum;
•	 winkels;
•	 senioren	(voorzieningen).

Daarnaast zijn er incidentele zaken, die bijzondere aan-
dacht vragen en behandeld worden door de wijkraad 
nieuwe stijl. De hoogspanningslijnen zijn hier een voor-
beeld van. De wijkraad nieuwe stijl gaat beleid maken op 
voornoemde aandachtsgebieden en werken aan een totaal 
plan (masterplan) voor de wijk, waarin de wijkraad duide-
lijk maakt hoe zij de wijk ziet en waar zij aan wil werken. 
Tevens wil de wijkraad regelmatig overleg voeren met de 
verantwoordelijken (onder andere de wethouders) bin-
nen de gemeente Helmond in zogenaamd portefeuille-
overleg. De uitwerking hiervan is momenteel onderwerp 
van bespreking met de gemeente Helmond.

De wijkraad nieuwe stijl bestaat uit:
•	 Franklin van de Laar: voorzitter;
•	 Jeroen Smelt: penningmeester en portefeuille jeugd;
•	 Ans Bogers: secretaris;
•	 Merijn Mulders: bestuurslid;
•	 Remco van Grootel: bestuurslid en portefeuille on-
 derwijs;
•	 Jan van Loon: sport;
•	 Rien Sanders: verkeer en infrastructuur;
•	 Jan Drouen: wijkactiviteiten en evenementen;
•	 Henk Noort: spelen en groen;
•	 René Deelen: buurtpreventie en persoonlijke veiligheid;
•	 Fons Bosman: wijkcentrum;
•	 Anouk Ubaghs: webmasters.

De wijkraad realiseert zich dat haar zichtbaarheid in de 
wijk en dus de communicatie met de wijk erg belangrijk is 
en voor verbetering vatbaar is. Het bestuur heeft aange-
geven hieraan dan ook actief aandacht te schenken. Aan-
gezien de wijkraad bestaat uit vrijwilligers die naast een 
drukke baan en familieleven zich inzetten voor de wijk, 
zoekt zij een balans tussen het op orde hebben van de 
interne organisatie, de beleidsvoering en belangenbehar-
tigende activiteiten op inhoudelijke dossiers en ten slotte 
de communicatie hierover. n

wijkraad

VERF | SIGMA | SIKKENS | WIJZONOL | FARROW&BALL | FLAMANT | BRANDER | HISTOR

FLEXA | GORDIJNSTOFFEN | DESIGNERS GUILD | CHIVASSO | ROMO | EIJFFINGER | WIND 

KOBE | WANDBEKLEDING | ARTE | EIJFFINGER | ELITIS | DESIGNERS GUILD | RALPH 

LAUREN | FLAMANT | ZOFFANY | SANDERSON | FARROW & BALL | RAAMBEKLEDING 

LUXAFLEX | B & C | JASNO SHUTTERS | WOOD & WASHI | MEUBELEN | BAAN | DIÉZ | SUR & 

PLUS | DANCA | FRIGERIO | VLOERBEDEKKING | DESSO | BONAPARTE | PARADE | CUNERA

Mierloseweg 86
5707 AP  Helmond
Tel. (0492) 53 50 66

www.driessenhelmond.nl

Z.O.Z.
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Vrijdag 12 juni speelden Iza van Blokland, Noa Borgers, 
Lars D’Hondt, Lara D’Hondt, Tess Hille, Jasmijn Hoo-
gervorst, Sarah van den Hove, Emma Lops, Marly Ma-
rin, Janne Sanderse, Eva Verwater, Yannick de Wolf, Silke 
Barendse, Eva van den Boomen, Kim de Brouwer, Rolf 
Janssen, Lenneke van Lierop, Kayleigh Maters, Eva Pijpers, 
Krissy Quaaden, Anne Steeghs, Jazzie van Stiphout en 
Zoë Verlijsdonk, de acteurs van de twee groepen van To-
neelclub Brandevoort, onder leiding van theaterdocente 
Natasja van Tilburg in wijkhuis ’t BrandPunt de opvolger 
van Airport: het theaterstuk Hotel Brandevoort. 
Na de geslaagde voorstelling van vorig jaar waren de ver-
wachtingen hooggespannen. Ook nu zat de zaal weer vol 
enthousiast publiek, dat de Avondvierdaagse voor één 
avond had overgeslagen om cultuur te snuiven. Dat bleek 
een verstandige keuze te zijn geweest, want het leven 
voor en achter de schermen in een hotel werd treffend 
neergezet. We zagen de zorgen van een hoteleigenares-
se, de liefdes die opbloeien en soms weer verwelken, het 
harde werken van het ene personeelslid en het lijntrek-
ken van de andere medewerker, en de worsteling van 
vrouwen met het feit dat er foute mannen zijn. We wer-
den geconfronteerd met de vraag hoe om te gaan met 
een Zweedse collega met een ernstig accent, en niet te 
vergeten waren er de gasten met veel te veel noten op 
hun zang. Kortom: heel herkenbaar allemaal. De scènes 
werden geïllustreerd met bekende nummers van ABBA, 
die in een paar minuten het thema samenvatten. Verder 
werd er naar hartelust gedanst, zodat het publiek kon 
genieten van totaaltheater. 
Het mag duidelijk zijn dat Toneelclub Brandevoort zich 
met dit tweede optreden voorgoed op de kaart heeft 
gezet. De acteurs straalden enorm veel enthousiasme uit 
en er zit beslist theatertalent onder de Brandevoorter 
jeugd. Omdat de spelers zelf ook veel inbreng gehad heb-
ben in de vormgeving en uitwerking van dit optreden, 
rest slechts één eindopmerking: bis, chapeau en encore!

Toneelclub Brandevoort is een initiatief van Kunstkwar-
tier Helmond. n

CB

hotel brandevoort
      een spetterende voorstelling
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Op 9 juni heeft de rechtbank uitspraak gedaan inzake 
de bouw van de semipermanente school. De rechtbank 
heeft het Comité bezorgde ouders op alle gronden in 
het gelijk gesteld. Kortweg:

1. De locatie ligt te dicht bij de hoogspanningsmasten en  
 de gemeente handelt daarmee in strijd met beleid van  
 de rijksoverheid.
2. Het besluit van de gemeente is niet deugdelijk gemo- 
 tiveerd en onzorgvuldig.
3. De gemeente heeft de verkeerde procedure gevolgd.

Samengevat komt het hier op neer: De ouders zijn wel 
degelijk belanghebbenden. De gemeente heeft niet de 
juiste procedure gevolgd om ontheffing van het bestem-
mingsplan te verlenen en een bouwvergunning te verle-
nen 
Het beleid en advies van de rijksoverheid moet worden 
aangehouden en daarbij is uitdrukkelijk vermeld: Indien 
het nieuwe bestemmingsplan (of een bestaand plan dat 
wordt gewijzigd) met de specifieke zone overlapt, dan 

hoogspanning
wordt geadviseerd om daarin geen of zo weinig mogelijk 
gevoelige bestemmingen zoals woningen, crèches en kin-
deropvangplaatsen te situeren. De gemeente heeft geen 
zorgvuldige afweging met betrekking tot de plaats van de 
school gemaakt in haar besluitvorming.
Het besluit van de gemeente moet worden vernietigd, 
en dient bij een nieuw besluit de overwegingen van de 
Rb in acht dient te nemen. De school mag in de huidige 
situatie niet worden afgebouwd/niet in gebruik worden 
genomen. De gemeente wordt veroordeeld in de kosten.

Wij zijn blij dat we in het gelijk zijn gesteld en dat onze 
zorgen terecht blijken te zijn. Tegelijkertijd zijn we ons 
ook bewust dat dit vonnis de nodige problemen oproept 
met betrekking tot het tekort aan schoollokalen en kin-
deropvangruimte. We hopen van harte dat de gemeente 
haar verantwoordelijkheden nu wel serieus zal nemen 
en zal zorgen voor een veilige schoollocatie en woon-
omgeving! n

het comité bezorgde ouders

Helmondse Belangen, Berry smIts

Wethouder Stienen heeft zich aardig in de nesten ge-
werkt. Jammer genoeg trekt hij hiermee de Brandevoor-
ters maar ook het overige deel van Helmondse gemeen-
schap mee. Had hij geluisterd naar de bewoners (530 
kV werkgroep), de bezorgde ouders in verband met hun 
aangekondigde bezwaar tegen de bouwvergunning, maar 
bijvoorbeeld ook naar onze verzoeken en signalen dan 
was ons nu heel wat leed gespaard gebleven. Maar nee 
hoor, de wethouder denderde maar door. En dan brengt 
de rechter een correctie aan. Verbaasd en verbouwe-
reerd wordt nu naar oplossingen gezocht. Oplossingen 
die voor de leerlingen nooit op zullen leveren dat zij op 
korte termijn op een goede plek onderwijs kunnen vol-
gen. Verder een financiële strop die wel eens zou kunnen 
oplopen tot 1,2 tot 2 miljoen euro door het verplaatsen 
van het nieuwe gebouw. Procedures (bestemmingsplan 
en bouwvergunning) moeten mogelijk worden over-
gedaan en/of opnieuw afgegeven. Maar één ding is wel 
duidelijk: wat anderen niet lukte, is dank zij de rechter 
voorkomen: de kinderen worden niet aan straling bloot-
gesteld.

standpunten van de lokale politiek over
              de gang van zaken
(inclusief het verbod van het landelijk bestuur om ondergronds te gaan)

En de verantwoordelijken? Die zouden hun conclusies 
moeten gaan trekken, want wie volgens de rechter bur-
gers negeert, de adviezen van landelijke overheid in de 
wind slaat, onzorgvuldigheid wordt verweten, en daarbij 
ook nog minachtend doet tegen lokale politici, rest maar 
één ding: opstappen en zich diep schamen. 
Aanvullende reactie na verbod voor ondergrondse bekabeling 
(red.):
Onze mening blijft hetzelfde, want inmiddels hebben zich 
bij het college al weer bedrijven gemeld die een alterna-
tief hebben op de 20 km-tracé-limiet! En verder gaat het 
ook om het verlenen van een bouwvergunning die door 
de rechter als zeer onzorgvuldig en buiten de orde is 
bestempeld!

Cda, margreet de leeuW-jongejans en 
jan roefs

De uitspraak van de rechter geeft aan dat het zo niet kan. 
Het college van B&W zal dus zeer snel met alternatie-
ven moeten komen, zodat na de zomer alle kinderen uit 
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Brandevoort ook daar naar school kunnen gaan. Dat is 
prioriteit nummer een. De hierop volgende prioriteit is 
dat de magnetische spanning binnen de nieuwe normen 
blijft. Als CDA zullen we ons hiervoor blijven inzetten.

Pvda, Peter van stIPHout

In onze ogen heeft de wethouder zich te sterk gericht op 
het bouwen van een school en heeft hij daarbij te weinig 
aandacht gehad voor de aangevoerde bezwaren. Dat de 
Brandevoorters graag een basisschool in de buurt willen 
is evident; dit had echter al in het bestemmingsplan aan-
dacht moeten krijgen.
Wij beseffen dat de richtlijn die nu geldt, een zachte 
grens is. Het is ook nog niet één-op-één bewezen dat de 
school op deze plek direct schadelijke gevolgen heeft. Er 
zijn bovendien ook andere stralingsbronnen in ons huis 
die schade geven. Iets om over na te denken. 
Wat gaat de wethouder doen in wijken waar woningen 
en scholen op een vergelijkbare plek liggen? Om de in-
druk dat Brandevoort wordt bevoordeeld weg te nemen, 
lijkt het ons nodig de gehele Helmondse problematiek in 
beeld te brengen. Bovendien moeten volgende nieuwe 
scholen niet in de buurt van, of op zijn minst op voldoen-
de afstand, met extra marge, van hoogspanningsleidingen 
geplaatst worden. Wij betreuren dat het probleem niet 
door het onder de grond leggen van kabels kan worden 
opgelost (door de beslissing van minister Van der Hoe-
ven).
Als fractie zullen we erop hameren dat de locatie van 
volgende scholen ver genoeg van dit soort masten af ligt. 
En verder zullen we ervoor waken dat de kosten voor de 
oplossing van dit probleem niet worden afgeschoven op 
bijvoorbeeld de begroting van Onderwijs, Sport, Welzijn, 
(WMO, Maatschappelijke Dienstverlening). 

groenlInks, rudIe van der made

Het grote probleem met bebouwing in de buurt van 
hoogspanningslijnen, is dat het Rijk geen duidelijke grens 
stelt aan de afstand tot een 150kV-lijn en tot een 380kV-
lijn, zowel voor bestaande  bouw als voor nieuwbouw 
waar mensen langdurig verblijven. Het Rijk durft dat niet 
aan omdat de financiële consequenties niet te overzien 
zijn. Wel is er de richtlijn om nieuwe risicovolle situaties 
zoveel mogelijk te vermijden. Het statistische verband 
met kinderleukemie is aangetoond, dus die richtlijn is 
belangrijk. De locatie van het semipermanente school-
gebouw voldoet niet aan de landelijke richtlijn. Het on-
dergronds brengen van de 380kV wordt door TenneT 
echter als te risicovol voor de stabiliteit van het elek-
triciteitsnetwerk beschouwd. De twintig kilometer bij 
Delft zijn een experiment, en daar blijft het voorlopig bij. 
Voor een definitief oordeel over de handelswijze van het 
college is het nog te vroeg, omdat wij als raad pas op 29 
juni volledig geïnformeerd zullen worden.

sdoH, HarrIe van dIjk

De wethouder heeft toegezegd dat hij op zeer korte 
termijn de raad zal inlichten over de wijze waarop het 
besluit van het college tot stand is gekomen. Vooralsnog 
wachten wij de antwoorden casu quo uitleg van de wet-
houder af, voordat we ons beramen op eventuele te ne-
men stappen.   
Wat het ondergronds gaan van de leidingen betreft, zou 
het goed zijn om een drietal offertes bij gespecialiseerde 
bedrijven in te winnen, waardoor een genuanceerd beeld 
ontstaat over de werkelijke kosten. Er kan dan beoor-
deeld worden of de financiële gevolgen op te vangen zijn. 
De uitspraak van de rechter geeft natuurlijk reden tot 
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nadenken. Er zal hoe dan ook voor het komende school-
jaar een oplossing gevonden moeten worden. Het nood-
winkelcentrum biedt wellicht soelaas en zou op zijn me-
rites beoordeeld moeten worden.

Helmond aktIef, tHeo van mullekom

Helmond Aktief is van mening dat de actiegroep en de 
rechter helemaal verkeerd bezig zijn: de magnetische 
spanning is helemaal geen probleem en levert geen ge-
zondheidsrisico’s op. Wel zijn zij van mening dat de wet-
houder procedurefouten heeft gemaakt. Maar de basis-
school moet gewoon open gaan. Deze mening blijft ook 
staan na de nieuwe informatie over het verbod van on-
dergronds leggen van de hoogspanningskabels.

 
d66, sytze ferWerda

Ik heb 18 juni de griffie verzocht dat er hierover op zo 
kort mogelijke termijn overleg met wethouder Stienen 
plaatsvindt. De raad is tot heden buiten schot gebleven 
en niet of nauwelijks door het college geïnformeerd. Ik 
ga ervan uit dat volgende week de wethouder met infor-
matie, en naar ik mag hopen een oplossing, zal komen. 
Dat dit niet gemakkelijk zal zijn, spreekt voor zich. De 
vraag is zeker aan de orde of de wethouder casu quo 
het college in deze zaak adequaat heeft gehandeld. Wat 
de mogelijke oplossing betreft, kan wat ons betreft ge-
sleep met kinderen niet aan de orde zijn. Deze mening 
houdt de partij ook na het verbod door de landelijke 
overheid van ondergrondse bekabeling. D66 pleit voor 
een gecombineerde vergadering, gezien de directe be-
trokkenheid van tenminste twee wethouders.

 
fraCtIe de voogd, emmIe de voogd - 
van dortmont

Wacht de vergadering van de commissie Samenleving af 
alvorens commentaar te geven.

Helder Helmond, mICHael rIeter

Helder Helmond geeft eerlijk toe de problematiek lich-
telijk te hebben onderschat. Met name in afwachting van 
de feiten wilden we op termijn reageren en stelling ne-
men (los van verkiezingen). De partij wil daarbij geen 
zwartepietenspel spelen, maar met concrete oplossingen 
komen: geen woorden maar daden!
De rechterlijke uitspraak deed ons neigen om te gaan 
onderzoeken of alsnog een ondergrondse oplossing mo-
gelijk zou zijn. Helder Helmond is daarbij van mening dat 
de bal daarbij niet alleen bij de gemeente, maar óók bij 
de provincie ligt! Met name omdat de semipermanente 
school nog onder het oude regime van de ruimtelijke 
ordening viel, waarbij de provincie nog goedkeuring aan 
deze bestemmingsplanwijziging heeft moeten hechten. 
De provincie heeft een potje van zo’n 250 miljoen voor 
ruimtelijke crisissituaties, en dat is Brandevoort volgens 
Helder Helmond zeker!

Anderzijds lezen wij in het ED van 17 juni dat de minis-
ter (M. van der Hoeven, EZ) inmiddels het ondergronds 
brengen van de kabels voor Brandevoort onmogelijk 
maakt! Dan komen we óf weer bij nieuwe technieken 
voor masten (waarvan zekerheid van gezondheid/veilig-
heid nog niet voor 100% is bewezen) óf op verplaatsing 
van de school óf… Helder Helmond is dan ook benieuwd 
naar de oplossingen die het college gaat aanreiken. n
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CARNAVALSVERENIGING DE BRANDELIERS 
WORDT STICHTING

Op 16 juni was er een kleine ceremonie in wijkhuis 
’t BrandPunt. De oprichting van stichting de Brandeliers 
werd door notaris Jan Meijer van OMD officieel be-
krachtigd. De groei van de Brandeliers maakt het nodig 
om hard aan de organisatie van onze carnavalsclub te 
werken. We hebben inmiddels meer dan 260 leden. Dat 
is natuurlijk geweldig voor een club die nog maar een 
dik jaar bestaat, maar het betekent ook dat je voor or-
ganisatorische uitdagingen komt te staan. Bij stichting de 
Brandeliers zijn de activiteiten verdeeld over een aantal 
commissies die met een grote mate van zelfstandigheid 
functioneren.

HET ZONNEBRANDFESTIVAL OP 13 SEPTEMBER

Dit jaar organiseren de Brandeliers voor de tweede keer 
het ZonneBrandfestival en ook nu weer in het weekend 
na de basisschoolvakantie. De meeste Brandevoorters 
zijn dan terug van vakantie, dus we rekenen op een ge-
zellige drukte. Vorig jaar was het festival al een daverend 
succes en dit jaar willen we dat minstens evenaren.
Er komt een keur aan artiesten langs en er valt ook weer 

carnaval in brandevoort
                         met de brandeliers

van alles de doen voor de jeugd. Een belangrijke troef is 
onze eigen Brandevoorter entertainer Dave Joosten.
Dave is niet alleen een geweldige zanger, maar ook een 
geweldige sfeermaker. Kom zelf kijken wat voor ta-
lent we in Brandevoort hebben. De andere artiesten 
houden we nog even geheim, maar houd de website 
www.zonnebrandfestival.nl in de gaten voor de laatste 
nieuwtjes.

PECH BIJ HET FIERLJEPPEN

Het is zomer en dan vier je geen carnaval, maar dat deert 
de Brandeliers niet. Er wordt nog van alles ondernomen 
en daar geven we graag een feestelijk tintje aan.
Op 14 juni hebben we met twee teams meegedaan aan 
het fierljeppen. Helaas heeft onze teamgenoot Pieter van 
Spreuwel daarbij zijn been gebroken, dus we kijken met 
gemengde gevoelens op dit evenement terug. Ook de 
weergoden lieten ons in de steek, maar dat mocht de 
pret dan net weer niet drukken. Ons jeugdteam werd 
deze dag gevolgd door een tv-ploeg van TMF. Binnenkort 
kunt u het verslag zien in het programma Willy de stad uit 
(op TMF natuurlijk).
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wijkhuis ‘t brandpunt bruisend brandevoort

Brandevoort in Actie heeft een heel scala van activiteiten 
georganiseerd voor in 2009. Variërend van een kinder-
kledingbeurs tot cabaret- of een rock-‘n-rollavond. Voor 
de finale van Dancing with the Stars zijn al kaarten ver-
krijgbaar. Kaarten voor de overige activiteiten komen op 
een later tijdstip beschikbaar. Natuurlijk zullen wij u daar 
zo snel mogelijk over informeren. 

fInale Dancing With the StarS

De deelnemers aan de finale van Dancing with the Stars 
zijn bekend!! Op 11 juli dansen ze de sterren van de 
hemel om deze spannende strijd te winnen. U kunt hier 
bij aanwezig zijn. Kaarten kosten € 5,- en zijn vanaf 1 juni 
te koop aan de bar van wijkhuis ’t BrandPunt of via dans-
school Burning Point. De avond begint om 20.00 uur, de 
zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Gezien de grote belang-
stelling is vooraf kaarten kopen aan te bevelen. 

kennedymars

In de nacht van 4 op 5 juli komt de Kennedymars in 
Brandevoort. We maken daar een feest van, een eerste 
aanzet voor De Nacht van Brandevoort. 
De lopers komen aan vanaf de Windmolenstraat in Mier-
lo-Hout, ze lopen dan over het fietspad langs de Neerhei 
en volgen het fietspad langs de spoorlijn. Dan vanaf het 
station, via De Plaetse naar wijkhuis ’t BrandPunt waar 
een controlepost is. Van daar af volgen zij de Herenlaan, 
Laan door de Veste, Stepekolk-Zuid en Stepekolk. 
De post bij ’t BrandPunt is open van 01.30 uur tot 05.30 

uur. Er is muziek en ’t BrandPunt is open. Voor algemene 
informatie over de Kennedymars en de gehele route 
kunt u kijken op www.kennedymars.nl.

Brandevoorter 2009

Tien jaar geleden is de bewonersvereniging van Brande-
voort opgericht. Uit deze bewonersvereniging zijn ver-
schillende groeperingen ontstaan. Denk hierbij aan de 
wijkraad, Stichting Brandevoort in Actie, Stichting Sociaal 
Cultureel Centrum, enzovoort. 
In verband met dit jubileum en met het vele werk dat 
door zo veel mensen verzet wordt, neemt de Stichting 
Sociaal Cultureel Centrum het initiatief voor de jaarlijkse 
uitverkiezing van De Brandevoorter. Individuele perso-
nen en groeperingen kunnen kandidaten voordragen die 
zich nu of in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt 
voor onze mooie wijk.
In de volgende Brandevoorter Courant leest u meer 
over deze verkiezing. 

kInderkledIngBeurs

26 september wordt de jaarlijkse kledingbeurs gehou-
den. Verkopers kunnen bij Brandevoort in Actie één of 
meerdere tafels huren en daar hun kleding te koop aan 
bieden. Het gaat dan om in goede staat verkerende kin-
derkleding. 
Brandevoort in Actie kunt u bereiken via e-mailadres: ac-
tiviteiten@brandevoortinactie.nl, via ’t BrandPunt of via 
de website: www.brandevoortinactie.nl n 
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Midden in het pinksterweekend slaagt de wijkraad er 
toch nog in om meer dan honderd vrijwilligers te bewe-
gen naar een gezellig en spontaan feestje te komen. Een 
feest onder bewoners, die zich om niet inzetten voor de 
leefbaarheid in de wijk. Ook zijn veel partners meegeko-
men en kunnen zij eindelijk zien wie zich nog meer zo 
fanatiek inzetten om Brandevoort woonbaar en leefbaar 
te maken.
Een leefbare wijk, die zich de afgelopen twee jaar vooral 
onder de bezielende en ook unieke eigen stijl van Jan 
van Loon verder heeft ontwikkeld. “Een ontwikkeling die 
duidelijk aantoonbare resultaten heeft opgeleverd,” aldus 
Jan van Loon. Vooral een sportieve ontwikkeling, die Jan 
hoog in het vaandel heeft staan. En dat sportieve snap 
ik nu nog meer, als ik Jan van Loon zie dansen op de 
vloer van de danszaal op deze feestavond. Hij dwarrelt 
en springt enthousiast rond met zijn vrouw en het lijkt of 
hij hiermee al zijn besognes van de wijk even van zich af 
wil schudden. En dat lukt goed, want lichtvoetig doet hij 
de ene dans na de andere. Het kan natuurlijk ook liggen 
aan de muziekband LINK uit onze eigen wijk. Zij spelen 
en zingen de ene populaire song na de andere alsof zijzelf 
de originele band zijn. De bandleden slagen er goed in 
om er een levend feest van te maken.

De nieuwe voorzitter van de wijkraad treedt vanavond 
al regelmatig op. Eerst door het stokje van Jan van Loon 
over te nemen. “Ik wil in zijn voetsporen treden, maar 
zal eerst nog met Jan een nieuwe structuur van de wijk-
raad opzetten en daarna ga ik met veel zin aan de slag,” 
beweert Franklin. Het afscheid van Jan van Loon als inte-
rim-bestuurder is dus eigenlijk een symbolisch afscheid: 
Jan zal nog zijn steentje bijdragen aan een andere werk-
wijze van de wijkraad en zich daarna volledig richten op 
de sportieve ontwikkeling van de wijk.
Als dank voor het werk van Jan, maar ook van alle andere 
vrijwilligers, biedt Franklin namens de wijkraad iedereen 
een uitbundig en professioneel eetbuffet aan. Een gezond, 
maar vooral bijzonder en uiterst smakelijk gevarieerd 
pallet van schotels met Grieks en Hollands eten staat 
om 22.00 uur te wachten op het grote biljart in de hal 
van het wijkhuis. Er is meer dan genoeg en Mary-Ann 
en Fons Bosman kunnen met veel plezier en voldoening 
toezien op hun prestatie. Mary-Ann heeft met drie dagen 
werken een prachtige tafel vol met heerlijk eten neerge-
zet. Het feest gaat nog een tijd lang door na het buffet; 
het heeft immers een goede basis gelegd voor verder 
feest. Wel heel bijzonder om vrijwilliger in de wijk Bran-
devoort te zijn. n

gP

jaarlijks feest voor vrijwilligers  
             als dank voor hun inzet
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dancing with the stars
Op zaterdag 23 mei was er in ‘t BrandPunt weer een 
spannende avond van Dancing with the Stars. Iedere deel-
nemer had veel steun van vrienden en kennissen die zich 
na de optredens goed lieten horen en enthousiast hun 
beoordelingscijfers toonden.
Na het voorstellen van de juryleden gaf de dansstudio 
LOL een mooie demonstratie van een moderne dans 
met Afrikaanse elementen erin verwerkt.
Ankie Puts en Rene Langewouters mochten vervolgens 
de spits afbijten met een chachacha. Als een echte Latina 
draaide Ankie ontspannen met haar heupen. Het paar 
had een goede uitstraling en scoorde hoge punten. 
Ria Bloks en Patrick Booms dansten de Engelse wals, die 
door de zenuwen niet helemaal uitpakte zoals zij dat wil-
den, maar desondanks werden ook zij door de jury met 
goede punten beloond.
Thom Bloks en Diesje Ticheler volgden met een tango, 
waarbij de toeschouwers een beetje de passie, die toch 
bij deze dans hoort, misten.
Lieke Sauve en Jos Frederiks zetten een dermate leuke 
show neer met hun chachacha dat de technische foutjes 
niet meer opvielen. Jos kwam op met een roze bril om 
nog maar eens te benadrukken dat we die allemaal eens 
wat vaker zouden moeten opzetten!

Lambert van Reek leidde Mia Verhoeven tijdens de goed 
gedanste quickstep. Ze bewogen mooi over de hele vloer 
en hadden goede versnellingen volgens het jury rapport.
Als laatste paar voor de pauze dansten Willy Jaegers en 
Marita van Reek een jive. Ondanks het feit dat Willy zelf 
niet zo tevreden was, werd hij gecomplimenteerd door 
de jury vanwege zijn goede opkomst. Willy ging namelijk, 
zoals het hoort, zelf zijn dame halen! Ook kregen zij een 
pluim over hun goed op elkaar afgestemde kleding.
In de pauze dansten Stefan Rijkers en Marielle van Ha-
mont een prachtige en passievolle tango. Om deze dans 
zo te kunnen dansen moet je echter wel een paar jaar-
tjes ervaring hebben. Ik heb ervan genoten. Hierna ga-
ven alle deelnemers nog een staaltje van hun kunnen en 
ging de jury in beraad. Als eerste paar zijn Ankie Puts 
en Rene Langewouters geëindigd. Zij hadden een werve-
lende Engelse wals gedanst en hiermee een welverdiende 
overwinning in de wacht gesleept. Als tweede eindigden 
Patrick Dooms en Ria Bloks.
De andere deelnemers vielen helaas buiten de prijzen, 
maar zij hebben alle toeschouwers een geweldige avond 
bezorgd. n

kk
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fotoCluB Brandevoort sluIt seIzoen 
af en maakt zICH oP voor 2009/2010

Op 17 juni sloot FotoClub Brandevoort haar fotosei-
zoen 2008/2009 af met een onderlinge presentatie van 
wat de diverse werkgroepen hadden gemaakt. Het blijkt 
dat de aanpak van de werkgroepen onderling zeer ver-
schillend is.
De nieuwe werkgroepen gingen voortvarend aan de slag. 
Zo had de dichtbijfotografie werkgroep 2 interessante 
sessies, waarbij op een avond het fenomeen van vallende 
waterdruppels werd gefotografeerd. Hierbij werden ook 
enkele cupjes halfvolle koffiemelk gebruikt om de drup-
pels zichtbaar te kunnen maken. Ook gingen de leden 
er ’s avonds op uit om onkruid, kevertjes en grassen van 
heel dichtbij te fotograferen. Ondanks dat de licht en 
windcondities niet optimaal waren, werden er toch heel 
leuke resultaten geboekt.
De starters modellenfotografie werkgroep had een druk 
programma. Er werden zogenaamde modeopnamen ge-
schoten aan de hand van reclamefolders. Ook poseerde 
een baby geduldig als Jozef in het biezen mandje, terwijl 
ook een aanstaande moeder in het studiolicht trad.
Verder werd er op een stralende zaterdag middag een 
oldtimer Morgan op de korrel genomen waarin drie in 
vijftiger jaren gestoken modellen lieten zien hoe je gezel-
lig kon gaan picknicken onder de toeziende ogen van een 
tiental digitale camera’s.
Ook werd er een feestje in de studio geënsceneerd, 

waarbij attributen als ballonnen, toeters en confetti wer-
den gebruikt. Dit waren allemaal zeer leerzame work-
shops, die een duidelijk stijgende lijn in de resultaten 
laten zien.
Ook heeft een deel van de startersgroep als een leer-
project Dancing with the Stars aangepakt. Hiertoe werden 
tijdens de trainingen bij de deelnemers thuis opnamen 
gemaakt die samen met apart gemaakte portretten ge-
bruikt werden om per ronde een introshowtje te ma-
ken dat ’s avonds bij het begin van de dansrondes werd 
getoond. Ook het maken van een dergelijke introshow 
vertoonde een opgaande lijn.
Vanzelfsprekend werden ook tijdens de dansavonden in 
wisselende samenstelling vele opnamen geschoten, die 
dan uiteindelijk te zien waren op het displayscherm in ’t 
BrandPunt en op de website van het SBIA. Ook werd de 
evenementenwerkgroep gevraagd opnamen te maken tij-
dens Artimond en Classic Car. De laatsten schreven, dat 
de voor hen gemaakte foto’s fantastisch waren gewor-
den. Al met al een geslaagde afsluiting van het seizoen.
De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op 16 september, 
met een gezellige opening in de bar van ’t BrandPunt. n

albert ticheler
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org

565621

fotoclub brandevoort



een kijkje thuis in
   brandevoort

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

deze maand: famIlIe sterk 

Deze maand bij de heer en mevrouw Sterk aan De 
Plaetse nummer 134. Zij zijn zo’n beetje de laatste 
nieuwe bewoners van het Palladium. Rina (62 jaar) is 
werkzaam als maatschapsecretaresse van acht cardio-
logen in het Maxima Medisch Centrum, Kees (77 jaar) 
is gepensioneerd adviseur sociaal maatschappelijk 
werk, hij heeft zich voornamelijk beziggehouden met 
de begeleiding van gehandicapte/arbeidsongeschikte 
mensen). Rina en Kees hebben bewust gekozen voor 
dit instapklare appartement. Door de economische 
recessie stond nog steeds een aantal appartementen 
in het Palladium te huur en/of te koop. Om het voor 
nieuwe bewoners aantrekkelijk te maken zijn deze 
appartementen instapklaar (lees: gestoffeerd in de 
ruimste zin van het woord) te huur, met optie van 
koop, aangeboden. Via een collega van Rina werden 
zij hier op geattendeerd, na een bezichtiging waren 
zij meteen erg enthousiast, niet alleen over dit fraaie 
driekamer appartement maar ook over de ligging en 
de omgeving.
Het bevalt hen uitstekend binnen de Veste, zij ervaren 
de gebouwen als een beetje ‘oud Amsterdam’. Door 
de bouw van het Palladium voelen zij zich ook veilig, 
zij omschrijven het als een gevoel van geborgenheid.
Wat zij missen in de directe omgeving zijn terrassen, 
daar ontbreekt het volgens hen echt aan, ook een 
gezellig cafeetje zou er best bij mogen komen.
Wat Rina en Kees ronduit jammer vinden, is dat er 
geen invulling aan onze mooie Markthal wordt gege-
ven, volgens Rina hoeft dat niet perse een markt te 
zijn, maar zou het ook een mooie locatie voor een 
concert kunnen zijn.
Kees daarentegen, zou het toejuichen als er een rik-
groep in het wijkcentrum zou komen.
Op de vraag wat zij van de Brandevoorter Courant 
vinden, komt er een aantal lofuitingen: “Prachtig, pro-
fessioneel, vakkundig, zoiets noem je geen wijkblad.” 
Bovendien vinden zij het erg prettig dat er zaken in 

opgenomen zijn zoals de diensten van de huisartsen. Ik 
hoop dat zij van dat laatste zo weinig mogelijk gebruik 
hoeven te maken en nog vele gelukkige jaren in het Pal-
ladium door mogen brengen.
Op de valreep kreeg ik nog een anekdote te horen: Rina 
keek van bovenaf naar de gracht en zag daar een onge-
lofelijke grote vis zwemmen, toen Kees ging kijken zwom 
dit beest net onder de brug door en was niet meer zicht-
baar, dus visserslatijn?

keesk
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Het aftellen is begonnen want over één maand 
is het zover. Dan gaat de eerste Kindervakantie-
week Brandevoort echt van start! Op onze site 
www.kvwbrandevoort.nl kun je het precies zien. Daar staat 
namelijk exact hoeveel dagen, uren en minuten we nog 
moeten wachten tot maandag 27 juli de Kindervakantie-
week begint.  We verklappen nog niet wat we gaan doen en 
waar, maar wel de begin- en eindtijden van iedere dag. Om-
dat we veel meer aanmeldingen hebben dan vooraf gedacht, 
hebben we het programma aan moeten passen aan de hoe-
veelheid kinderen. Dit heeft als gevolg dat niet alle kinderen 
op dezelfde lokatie kunnen zijn. Om je de kans en de tijd te 
geven om je kind(eren) te kunnen brengen en halen zijn de 
tijden aangepast. De opening van de Kindervakantieweek is 
maandag om 09.30 uur. Zorg dat je kind(eren) er om 09.15 
uur is! Dan kun je afscheid nemen en kan je kind(eren) 
kennis maken met de andere kinderen en de groepsleiding 
zodat om 9.30 uur de eerste Kindervakantieweek Brande-
voort echt kan beginnen.
 
Maandag 09.30 - 15.30 uur (alle groepen)
Dinsdag 09.30 - 15.30 uur (groep 3 t/m groep 8)  
 09.45 - 15.45 uur (groep 1-2)
Woensdag 08.30 - 16.30 uur (alle groepen)
Donderdag 13.00 - 15.30 uur (groep 5 t/m groep 8) 
 13.00 - 15.45 uur (groep 1 t/m groep 4) 
 17.00 - 20.00 uur (midzomeravondfeest  
 voor alle kinderen & ouders)
Vrijdag 09.30 - 15.30 uur (alle groepen)

Op woensdag 15 juli a.s. is er een informatieavond in 

wijkhuis ’t BrandPunt voor de groepsleiding. Omdat we 
meer dan 200 groepsleiders hebben is de groep als volgt 
opgesplitst:

19.30 - 20.15 uur groepsleiding van groep 1-2
20.30 - 21.15 uur groepsleiding van groep 3-4
21.30 - 22.15 uur groepsleiding van groep 5 t/m 8

De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar dan kun je het 
vast noteren in je agenda. 
Vrijwilligers voor de spelleiding krijgen een mail met in-
structies en op de dag zelf is er voor aanvang van de 
activiteiten een briefing. Heb je je nog niet opgegeven en 
wil je alsnog je steentje bijdragen? Stuur dan een mailtje 
naar info@kvwbrandevoort.nl 
De volgende BC verschijnt pas in september dus dan kun 
je lezen en zien hoe de Kindervakantieweek is geweest. 
Tot het zover is houden we je op de hoogte via onze site 
www.kvwbrandevoort.nl
Namens werkgroep Kindervakantieweek Brandevoort,

yvon cremers
info@kvwbrandevoort.nl

kindervakantieweek
         brandevoort

Op zondag 6 september organiseren we weer een ge-
zinsfietstocht. Ook dit jaar is deze tocht weer geschikt 
voor iedereen, jong en oud! De route heeft deze keer 
een lengte van ongeveer 25 kilometer en laat u opnieuw 
de mooie omgeving van Brandevoort zien. De fietstocht 
is kindvriendelijk, omdat grote stukken van de route rus-
tig door de mooie bossen gaan. Dus ook te fietsen door 
de kinderen zélf op hun eigen fietsje. Op ‘moeilijke’ over-
steekpunten worden de verkeersregelaars weer ingezet. 
Die zorgen dat u veilig aan de andere kant van de weg 
komt.

Het begin en eindpunt van deze route is in Brande-
voort bij wijkhuis ´t BrandPunt. De vertrektijd ligt tus-
sen 12.00 en 13.00 uur. De kosten zijn slechts € 2,- per 
fiets! Zorg dat de fietsbanden weer opgepompt zijn! 
Uw dorst kunt u onderweg lessen bij onder andere de 

fietstocht 2009
vele terrassen waar we langs komen. Inschrijven voor-
af is gewenst. U kunt het inschrijfformulier vinden op 
www.brandevoort.nu . Ook via martens@brandevoort.
nu kunt u zich inschrijven onder vermelding van naam, 
aantal fietsen en telefoonnummer. Graag dan gepaste be-
taling in envelop via Wedelsvoort 6.
Op donderdagavond 3 september van 18.00 tot 21.00 
uur en op zaterdagmorgen 5 september van 10.00 tot 
12.00 uur kunt u zich nog als laatste mogelijkheid inschrij-
ven bij de organisatie van deze fietstocht op Wedels- 
voort 6 in Brandevoort. Gelieve het inschrijfgeld gepast 
te betalen. Noteer zondag 6 september dus alvast in uw 
agenda! Vragen: via e-mail: martens@brandevoort.nu en 
internet www.fietstocht.brandevoort.nu n

henny martens & carel kortekaas 
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nIeuW evenement tIjdens kennedy-
mars

Zet ’n stel enthousiaste horecamensen en initiatiefrijke 
bourgondische Brandevoorters samen op het terras van 
de enige bistro die de wijk rijk is, en er ontstaat een 
nieuw feestje…
Duizenden wandelaars lopen in de nacht van 4 op 5 juli 
dwars door onze mooie wijk; het is voor de zevenen-
veertigste keer Kennedymars! Vorig jaar was er al sprake 
van dat er een nieuwe route werd uitgezet en dat Bran-
devoort aan dat traject zou liggen. Wat in het vat zit, ver-
zuurt niet. In 2008 lukte het nog niet om het parcours te 
verleggen, maar dit jaar komen er zo’n 3000 wandelaars 
dwars door De Veste. Lopers van dit evenement een hart 
onder de riem steken, dát is de motivatie van de organi-
satoren van een nieuw feest in de wijk.
Frank en Monique van Ter Plaetse brainstormden, samen 
met mede-initiatiefnemers uit de wijk, over mogelijkhe-
den en onmogelijkheden. 
Een speciaal parcours door de Markthal in Brandevoort, 
met applaudisserende mensen aan beide zijden… Al 
gauw ontstond het idee van een feestje met een hapje 
en een drankje onder dat meest markante gebouw van 
Brandevoort.
Spontane aanmeldingen van vrijwilligers om mee te 
werken aan het realiseren van een nieuw evenement 
te over! Bewoners van De Plaetse tussen Lindt en In-
formatiecentrum gaan hun huizen versieren. Er worden 
erebogen vervaardigd om deelnemers de weg naar de 
Markthal te wijzen en zelfs de rode loper is al genoemd 
als geste in de richting van de dappere stappers. Ook 
voor de voorbereidende werkzaamheden en die tijdens 
het evenement zelf, wordt het feest ondersteund door 
Brandevoorters die zich van hun beste kant laten zien. 
Fijn om te ervaren, dat er nog steeds mensen warm lo-
pen voor nieuwe initiatieven. Wie weet, wat er de laatste 

weken nog aan toevoegingen komt… Brandevoort leeft, 
ook tijdens de Kennedynacht!
Om deelnemers aan te kunnen moedigen is publiek no-
dig. Lopers hebben daar behoefte aan, juist in de donkere 
nachtelijke uren. Feest voor de wijk en een warm onthaal 
voor de lopers, dat werd de missie voor de initiatief-
nemers. Brandevoort staat bekend om gezellige feesten 
onder de Markthal; ZonneBrand werd vorig jaar een 
doorslaand succes. Brandevoorters houden van een hap-
je en een drankje én kunnen swingen als de besten. Een 
dansende menigte onder de Markthal die de wandelaars 
toejuicht, dát maakt het lopen lichter en de lopers blij… 
Dáár krijgt iedereen die staat en loopt een blij gevoel 
van. En dat leverde de naam op van dit nieuwe evene-
ment: Happy Feet Brandevoort.
Zaterdag 4 juli om 22.00 uur wordt het startsein gege-
ven voor Happy Feet Brandevoort. Voor de ingrediënten 
wordt gezorgd: een drankje, hapje en natuurlijk een mu-
ziekje is geregeld. Coverband Grandma Dynamite zorgt 
voor het juiste ritme om de voetjes in beweging te zet-
ten. Zelfs de muziek komt deels uit eigen gelederen: een 
van de bandleden van Grandma Dynamite woont name-
lijk in Brandevoort. Vanzelfsprekend geeft een dj invulling 
aan de ‘stiltes’ tussen de optredens door. Daarnaast is 
er een originele prijsvraag bedacht voor bezoekers van 
Happy Feet. Wie weet, u gaat misschien met gevulde han-
den naar huis…

Stappen in het eigen Brandevoort én lopen van de Ken-
nedymars; twee groepen dappere stappers treffen elkaar 
tijdens Happy Feet. Bent u dapper genoeg om ’s nachts 
uw gezicht te laten zien……?!

monique slegers

happy feet brandevoort
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De puzzel van mei heeft een recordaantal goede inzendingen opgeleverd. De gelukkige winnaar is: L.J.F. Haerden. De oplos-
sing was: Brandevoort Helmonds fijnste wijk.
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 
6 september via genoemde link op de website. Succes met het invullen van de puzzel.

de juni puzzel  

HorIzontaal:
6 Jaargetijde  8 Bonbonnetjes!  9 IJs, pudding en ook worst  10 Kinderfonds van de VN  12 Advertenties  18 Bloemen  21 Tropisch dansfeest  22 Editie
28 Voor dit parlement is er pas gestemd  29 Commissie spelen en …  30 Eerste Griekse letter  31 Fabeldier  34 Modern betaalmiddel  35 Sjieke nachtpon  
37 Plechtige belofte  39 Wandelevenement in juli  40 Loopt lekker te wezen in het bos  41 Kleur  43 Grappenmaker in het circus  46 Maaltijd  48 Vruchtje  
49 Kaas  51 Bruisende danswedstrijd  53 Arbeid  55 Bloem  56 Windrichting  57 Computergebruiker  59 Zoogdier  60 Kleintje  61 Dagelijks voedsel

vertIkaal:
1 Dit Franse kaarsje krijgt de auto aan de praat  2 Waterpret in de Ecozone  3 Daar kunnen we shoppen  4 Mannetjesdier  5 Kunstleer  7 Geladen deeltje  
10 Radioactief element  11 Kleur  13 Vechtsport  14 Deze feestdagen waren het laatste lange weekend  15 Hier waarschuwt Buurtpreventie tegen  16 
Klassieke auto  17 Park in Helmond  19 Begroeting  20 Brandevoorter ergernis  23 Zintuig  24 Zo, de kids zijn een weekje onder de pannen!  25 Wande-
levenement voor de schooljeugd  26 Dit witte goud kunnen we nog even eten  27 Deze vakman was ooit premier  32 Ellende, rampspoed  33 Straatnaam  
36 Zuid-Europees land  38 … en Breugel  42 Vaccineren  44 Boosheid  45 ’t BrandPunt  47 Straatnaam  50 Toen woonden er al mensen in Brandevoort  
52 Voetbalbond  54 Tactloze vis  58 Telwoord en sprookjesfiguur

 33      36      31     10       3        1        46      57      45
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Woensdag 10 juni: de avondvierdaagse is weer begonnen! 
We kregen allemaal een rugzakje met een flesje, peper-
muntje, stappenteller, puzzel & een flyer. We begonnen zin-
gend, maar niemand deed mee, dus zijn we daar maar mee 
gestopt. We kwamen een beetje achter te liggen. Hierdoor 
mengden zich twee scholen en waren er 2 kinderen ver-
dwaald (snik). We hebben, ondanks de regen, erg veel lol 
gehad met bijvoorbeeld: over straat glijden, veel snoep, in 
de modder zwemmen, giebelen en lolsmurfen. Kortom: een 
gezellige eerste avond. 
De tweede dag hadden we ook heel veel lol. In het begin re-
gende het dat het goot. Daarna werd het droog en hebben 
we geen druppel meer gezien. Er werd nu wel gezongen. 
Erg veel zelfs! Dat vond de jury erg leuk. Ze zeiden dat we 
de eerste groep waren die zong. We kregen een vel met het 
Avondvierdaagselied en dat hebben we met het “10 kleine 
Brandevoortjes”-lied daarna steeds gezongen. Dit keer 
geen kinderen verdwaald of ongelukken. 
Vrijdag werd er stevig doorgestapt (soms iets te snel). We 
liepen alleen steeds rondjes om het kanaal (je moet toch op 
een manier aan 10 km komen). 
Zaterdag werd er weer eens lekker gesnoept. We hebben 
veel geveild, van komkommer tot chocola. Wij dachten dat 
er een vierdaagseliedwedstrijd was, dus als we de jury za-
gen, begonnen we extra hard te zingen. Later zagen we ie-
mand die ook een megafoon had en die er muziek van zijn 
mobiel door liet horen. Dat deden wij ook: we hadden een 
soort eigen stereo.

Het was dit jaar erg lekker weer, zonder regen. We kwa-
men zelfs droog bij het kasteel aan. Onderweg naar het 
kasteel kregen we bloemen en nog meer snoep. Op het 
veld kregen we onze medaille: met een koord in plaats 
van een speld omdat de avondvierdaagse 50 jaar bestaat. 
Er was ook een man van de radio: die nam op dat we het 
Brandevoortjeslied zongen. Samengevat: doe volgend jaar 
allemaal mee!!!!

isabelle, joost, meike en daphne (namens 
14 kinderen uit groep 8 obs brandevoort)

Op 10 juni was het weer zover! De avondvierdaagse ging 
weer beginnen en dit keer met een dikke 200 lopers van 
de Vendelier. Voor de vijfde keer gingen we op pad, maar 
ook de algemene organisatie had een jubileum en wel de 
50ste!!! Dus dat was reden voor veel extra’s. En dat heb-
ben we gemerkt. Wat ook opviel was eindelijk een droge 
intocht.
Er werd woensdag gestart, helaas viel er halverwege een 
buitje regen, maar dat was dan ook alles wat er aan re-
gen is gevallen. Wij bedanken onze sponsors De Vestelier, 
Dolphin, C1000, Het Popcornpaleis, alle ouders en leer-
krachten die geholpen hebben en de algemene organisa-
tie van de wandelvierdaagse. We hopen jullie volgend jaar 
weer terug te zien.

de werkgroep 4wd van de vendelier

avondvierdaagse 2009
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Zondagmorgen 14 juni, het gaat regenen en het blijft 
voorlopig regenen. Zou het Fierljeppen op deze ma-
nier in het water vallen? Gelukkig valt de temperatuur 
mee.

Op naar de Stepekolk, daar zie ik een handjevol men-
sen en er wordt net omgeroepen dat de wedstrijd 
voorlopig voor de tweede keer wordt gestaakt Im-
mers de stok moet droog zijn om mee te kunnen 
springen anders glijdt men zondermeer naar beneden 
en zijn er ongelukken te verwachten.

Na een derde regenpauze wordt dan toch de wed-
strijd hervat en eindelijk stopt het met regenen en 
lijkt de zon door te breken. Ondertussen zijn wel al 
enkele deelnemers van de braderie hun spullen aan 
het opruimen, uit deze houding blijkt weinig van be-
trokkenheid bij dit mooie evenement. Je kunt je dan 
ook afvragen wat het nut is van een dergelijke brade-
rie, het verkopen van nephorloges en van hoeslakens 
voegt weinig toe aan het fierljeppen. Misschien voor 
volgend jaar een punt ter overweging.
Dat niet iedereen een geoefende fierljepper is blijkt al 
vrij snel. Velen grijpen de polsstok, maar vergeten dat 
er dan nog omhoog geklommen moet worden hangen 
krampachtig aan de stok en belanden vervolgens on-
der luid gelach van het publiek in het water.
Een van de jongste deelnemers, Rob Kouwenhoven, 

16 jaar en net examen VMBO gedaan, vertelt mij dat 
dit voor hem de eerste sprong is, ook hij eindigt met 
een nat pak.
Dat dit een sport is die niet zonder gevaar is blijkt 
uit het feit dat een van de deelnemers een complexe 
beenbreuk oploopt en met de ambulance naar het zie-
kenhuis wordt gebracht.
De dag levert wel een aantal winnaars op, het team 
voor de meest originele outfit, ik heb zelfs een echte 
“hulk” gesignaleerd, is het team: “de Heren van de 
Herenlaan”, hun outfit werkte echt op de lachspieren, 
evenals hun prestaties.
De winnaar van deze middag is Richard van Roij van 
het team …. Hij maakte een sprong van 9 meter 22, 
dankzij deze prestatie ging zijn team met de beker 
naar huis.
Al met al eindigde deze dag stralend, volop zon na een 
regenachtig begin.
Het was de vijfde keer dat dit mooie evenement in 
Brandevoort plaatsvindt, een lustrum dus.
Veel lof verdienen de vrijwilligers die het Fierljeppen 
ook dit jaar weer hebben georganiseerd, daar komt 
namelijk veel meer bij kijken dan menige bezoeker 
zich realiseert. Opvallend voor onze wijk is dat de vele 
evenementen door zo vele vrijwilligers wordt gedra-
gen. n

keesk

avondvierdaagse 2009 fierljeppen, hoezo nat
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INFORMATIE VANUIT DE PAROCHIE
ST. LUCIA/WESTELIJK HELMOND
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond 
West, Mierlo-Hout, Suytkade

Hoofdstraat 157, 5706 AL  Helmond.
J.M.M. v.d. Laar, pastoor/deken
telefoon: 0492 - 522930
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl 
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

UITNODIGING VORMSELVOORBEREIDING 
2009 

- Voor wie? Voor de jongens en meisjes van 
 groep 8 en hun ouders.
- Wanneer? Donderdag 17 september 2009.  
- Waar? In de Sint Lucia kerk, Hoofdstraat 159.
- Hoe laat? 20.00 uur precies.
- Tot hoe lang? 21.00 uur!
- Wat is er dan te beleven? Informatie over de 
 Vormselvoorbereiding.
- Wat zijn de kosten? €15,- (dit is inclusief het 
 project en de vormselfoto).
- Wat moet ik meebrengen? Goede zin en €15,- 
- Wat krijg ik dan? Het Vormselproject en infor-
 matiemateriaal.
- Dus…. van harte welkom, donderdag 17 sep-
 tember om 20.00 uur in de kerk.

j.v.d. laar, pastoor/deken

luciaparochie 
de 

Protestantse gemeente te Helmond 

Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt 
Sperwerstraat  2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ  Helmond

e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
website: www.bethlehemkerk-helmond.nl 

Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau:
Sperwerstraat 2, 5702 PJ  Helmond, telefoon 0492 - 539470

Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
Ds. P.  Verschoor, 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.

Jacqueline Noort, contactpersoon
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Door de explosieve groei van het ledenaantal zijn we op 
zoek naar de volgende vrijwilligers:

TRAINERS: Onder professionele sturing krijgt u de gele-
genheid om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikke-
ling van onze spelers. Heeft u een achtergrond als voet-
baller en vindt u het leuk om twee avonden per week 
bezig te zijn met het beter maken van kinderen, meld 
u aan. Voor specifiekere info en/of vragen kunt u con-
tact opnemen met: Mario Biemans, 06 - 10 79 66 06 of 
mbiemans@nl.groupeseb.com

LEIDERS: Vindt u het leuk om op zaterdag een team te 
begeleiden bij wedstrijden, meld u aan: Voor specifiekere 

oproep sv brandevoort

zaalvoetbalmiddag voor jongeren in brandevoort

info en/of vragen kunt u contact opnemen met: Mario Bie-
mans, 06 - 10 79 66 06 of mbiemans@nl.groupeseb.com

VRIJWILLIGERS NEVENACTIVITEITEN: We zijn op 
zoek naar mensen die mede inhoud willen geven aan de 
nevenactiviteiten bij onze club. Voor specifieke info en/ of 
vragen kunt u contact opnemen met: William Kuijpers, 
06 - 51 54 23 34 of wmhkuypers@onsbrabantnet.nl

OVERIG: Denkt u op een andere manier een bijdrage te 
kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van onze 
voetbalclub, meld u aan bij een van bovenstaande con-
tactpersonen. Samen gaan we er een succes van maken! n

Donderdagmiddag 4 juni was het dan zover, de eerste 
zaalvoetbalmiddag voor jongeren, georganiseerd door 
het jongerenwerk van SWH Helmond. Een enthousiaste 
groep jongeren was lekker aan het voetballen onder 
toezicht van jongerenwerker Jochem Zwerus. Een nieuw 
initiatief voor onze Brandevoorter jeugd. Vanaf nu is er 
elke donderdagmiddag van 16.30 uur tot 18.00 uur in 
de sportzaal van wijkhuis ‘t BrandPunt zaalvoetbal voor 
iedereen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Op deze 
manier kan de jeugd zijn vrije tijd op een recreatieve 
manier invullen en ontmoet zij ook nog eens leeftijdsge-
noten uit de wijk.

Voor de jongerenwerker is dit initiatief een mooie gele-
genheid om de Brandevoorter jeugd beter te leren ken-
nen en met het oog op de toekomst een mooie opstap 
naar andere activiteiten voor de jeugd. 
Dus: een oproep aan alle jongeren van 12 tot en met 18 
jaar. Kom donderdagmiddag lekker zaalvoetballen. Sport-
schoenen zijn verplicht. Ouders zijn altijd welkom om te 
komen kijken.
Voor meer informatie, neemt u contact op met Jo-
chem Zwerus, telefoonnummer: 0492 - 544 345, email: 
jochem.zwerus@swhhelmond.nl
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spellenverhuur Bankers. Te huur voor al uw feestje, 
leuke houten spellen voor groot en klein. Leuke thema-
feestjes met oa. Sprookjes, Indianen, Disney, Looney 
tunes, Pokemon, Diddl en Tarzan. Maar ook leuke zes-
kampspellen, oud Hollandse spellen en casinospellen, 
Abrahams Sara’s en geboorteborden. Wil je de spellen 
zien kijk op www.spellenverhuurbankers.nl

Workshop “HET GEVOELIGE KIND” op een dins-
dag of woensdag avond in juli van 19.30 tot ongeveer 
21.30 voor €15,- informatie, tips en het maken van een 
eigen massageolie voor je kind. Anita Beekmans, Kin-
dercoaching & Massagetherapie, Oud Brandevoort 7,
0492 - 849 713

brandjes
Ik ben mijn memory kaartje van mijn fototoe-
stel verloren met de 1e foto’s van mijn 3 maan-
den oude dochtertje, nadat ik een aantal foto’s ont-
wikkeld heb bij de Hema. Wie heeft het kaartje 
gevonden? Lindsey van Baardwijk, 06 - 14 37 13 33,
lindsey2@chello.nl

fotoWedstrIjd straatfeest

De zomer nadert en daarmee staat meteen het buurt-
barbecue- en straatfeestseizoen weer voor de deur. Het 
leek de redactie een mooie gelegenheid voor het uit-
schrijven van een fotowedstrijd.

WIe maakt de mooIste, leukste of 
treffendste foto van zIjn of Haar 
straatfestIvIteIten?

Foto’s kunnen worden ingestuurd via de button Reageren, 
vragen of inzendingen op onze website www.brandevoor-
tercourant.nl, Artikel inzenden. Daar vindt u een invulvak 
voor het uploaden van een foto.

De winnaar wordt beloond met een leuke prijs. Zijn of 
haar foto zal een prominente plek krijgen in de eerstvol-
gende Brandevoorter Courant, en de begeleidende tekst 
zal worden gepubliceerd.

Uiterste inzenddatum: zondag 6 september. De foto’s 
dienen vergezeld te gaan van een omschrijving van het 
fotomoment, of een artikeltje over het betreffende feest. 
Verder is het belangrijk de camera in te stellen op de 
hoogst mogelijke resolutie. Als JPEG-bestand moet de 
foto minimaal 2 MB bedragen.

Wij zijn heel benieuwd naar jullie inzendingen. n

de redactie

oproep voor creativiteit



De Dickensnight 2009 zal dit jaar worden gehouden op 
13 december. Ook dit jaar zal een beroep worden ge-
daan op de inzet van vrijwilligers. Nu kent Dickensnight 
een enthousiaste groep vrijwilligers, maar ook deze 
groep kan versterking gebruiken.
Alle handen zijn in de aanloop naar 13 december en op 
13 december zelf van harte welkom. Men kan zich opge-
ven via br.vrijwilligers@dickensnight.nl .
Wil men een ‘optreden’ (Dickensachtige act/typetje na-
tuurlijk) verzorgen op die dag, dan kan men zich opgeven 
via br.secretaris@dickensnight.nl 

keesk
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nIeuWe Internet servICe BIBlIotHeek

Dat de bibliotheek al tien jaar een eigen website heeft, 
zal voor veel mensen wel bekend zijn. De bibliotheek 
heeft ook de eigen, omvangrijke collectie met duizenden 
boeken, tijdschriften, dvd’s, gesproken boeken, muziek 
cd’s en andere media via de website ontsloten: de digi-
tale catalogus. 
In de maand juni staan maar liefst twee nieuwe internet-
diensten van de bibliotheek volop in de aandacht: het on-
line van huis uit reserveren van boeken en andere media, 
om te zorgen dat deze klaarstaan bij een volgend bezoek 
aan de bibliotheek, en het via internet verlengen van me-
dia die eerder zijn geleend en voor een langere periode 
gehouden willen worden.

THUIS RESERVEREN

Zonder naar de bibliotheek te hoeven komen, is thuis 

via de website van de bibliotheek (www.bibliotheekhel-
mondpeel.nl) in enkele eenvoudige stappen een boek 
of een DVD te reserveren. Hiervoor heb je het unieke 
nummer van de ledenpas nodig. Vanaf de eigen pc thuis 
kan zelfs worden aangegeven op welke bibliotheekloca-
tie het gevraagde afgehaald moet worden. Reserveren uit 
de eigen collectie is gratis. 

THUIS VERLENGEN

Om geleende boeken en andere materialen desgewenst 
wat langer in bezit te kunnen houden, is het nu mogelijk 
geworden om thuis vanaf de eigen pc te verlengen. 
Het programma geeft een volledig overzicht van wat 
een bibliotheeklid thuis heeft; ook handig als de biblio-
theekboeken op diverse plaatsen in huis verspreid liggen. 
Ook is een extra controle mogelijk om te bekijken of 
de terugbrengdatum na het verlengen daadwerkelijk is 
veranderd: wel zo gemakkelijk. n

bibliotheek helmond-peel

computerclub weer actief na de zomervakantie

Op woensdag 1 juli om 19.00 uur kunt u zich inschrijven 
voor twee cursussen die na de zomervakantie starten. 
Het gaat om de cursus Word, die de basisbeginselen van 
Word op het programma heeft staan, en de cursus Fo-
tobewerking.

De beide cursussen beginnen in de week van 14 septem-
ber: Word op dinsdag 15 september en Fotobewerking 
op donderdagavond 17 september. De cursussen wor-
den wekelijks gegeven en bestaan uit zes avonden. De 
cursus duurt van 20.00 tot 22.00 uur.
Zowel de inschrijving als de cursussen vinden plaats in 
wijkhuis ’t BrandPunt aan de Biezenlaan 29. De kosten 
bedragen € 75,- per cursus, inclusief lesmateriaal. 
U kunt zich nog tot 1 juli opgeven voor de genoemde 
cursussen en dan vóór de vakantie uw boek, een usb-
stick en het inschrijvingsbewijs ophalen. Twijfelt u nog, 
of wilt u graag met een van de cursusleiders spreken, 
kom ook dan op 1 juli tussen 19.00 en 20.00 uur naar 
’t BrandPunt voor meer informatie. Wij staan u graag te 
woord.
Onze computerclub wil na de zomervakantie ook on-
dersteuning gaan aanbieden bij het gebruik van de com-
puter in het algemeen: “Hoe moet ik dat programma in-
stalleren? Hoe los ik dat hardnekkige probleem op? Wat 
is dat voor een vreemde foutmelding?” Als u gebruik wilt 
maken van deze ondersteuning, geef dat dan alstublieft 
ook aan ons door en geef daarbij alvast aan welke pro-
blemen u graag opgelost wilt zien.

de computerclub brandevoort
info@computerclub.brandevoort.nu
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Het is vrij ongebruikelijk om halverwege het jaar over 
oud en nieuw te spreken. Echter voor de zussen Audrey 
en Brenda geldt dat wel degelijk. Zij gingen begin juni 
van hun oude noodwinkel naar een nieuwe winkelruimte, 
De Plaetse nummer 89. Het gaat om de bloemenboetiek 
Aubre, de naam is inderdaad een samenvoeging van de 
voornamen van de zusjes Van der Vrande. De naam is 
niet door henzelf bedacht, maar hun vader en moeder 
hadden deze naam al dertig jaar geleden aan hun schil-
dersbedrijf gegeven.
Audrey (33 jaar) en Brenda (30 jaar) zijn geboren en ge-
togen Helmonders, zij hebben hun middelbare schooltijd 
aan het Jan van Brabant College doorgebracht en daarna 
een ‘groenopleiding’ gevolgd.
In 2008 besloten zij samen een bloemenboetiek in Bran-
devoort op te zetten. Zij waren erg enthousiast over het 
nieuwe in aanbouw zijnde winkelcentrum. Toen bleek dat 
er in de noodwinkels een ruimte leeg stond, besloten 
zij meteen daar alvast maar te starten, immers dit zou 
ook de naamsbekendheid ten goede komen. Dus binnen 
veertien dagen was de kogel door de kerk, de ruimte in 
het nieuwe winkelcentrum geregeld, en op 3 juni 2008 
ging de winkel in het noodwinkelcomplex open.
De uitdaging was en is voor hen een ‘gezellige’ bloemen-
boetiek op te bouwen waar de wensen van de klant cen-
traal staan in plaats van een opgedrongen trend. 
Hun beide partners, werkzaam in een totaal andere sec-
tor, steunen van harte het initiatief van de zussen, erg 
belangrijk, want zowel Audrey als Brenda hebben beiden 
ook nog twee kleine kinderen. Dus van het thuisfront 
wordt ook veel flexibiliteit verwacht.
De nieuwe winkel is op een bijzondere manier tot stand 
gekomen, de gehele familie heeft de handen uit de mou-
wen gestoken onder het motto: ‘wat je zelf kunt doen, 
doe je zelf ’. Een echte ondernemersfamilie dus. De vader 
van de zussen heeft daarbij een centrale rol gespeeld als 
een soort van bouwmeester. Het enige waar een bouw-
bedrijf voor in werd geschakeld waren het sanitair en 
de vloer. Ook de beide partners hebben gigantisch veel 
werk verzet (onder andere de gehele elektravoorzie-
ning). Daarnaast werden nog neven, nichten en een oom 
ingeschakeld. De moeder van Audrey en Brenda zorgde 
voor de inwendige mens en voor de aanvoer van de vele 
bouwmaterialen.
In de nieuwe winkel zal de klant ook weer centraal staan 
en kan men voor van alles terecht, de zogenaamde rouw- 
en trouwbloemstukken, maar ook een bedrijfs- of parti-
culier abonnement (men wordt dan wekelijks van verse 
bloemstukken voorzien) behoort tot de mogelijkheden. 
Bij de nieuwe winkel zal het assortiment uitgebreid wor-
den met meer kamerplanten en met buiten(kuip)planten.
Accessoires en cadeauartikelen komen we ook in de 
nieuwe bloemenboetiek tegen. 

aubre
       oud en nieuw

Op mijn vraag wat hun toekomstideaal is valt er voor 
het eerst een stilte. Namelijk samen een bloemenboetiek 
runnen in Brandevoort is hun ideaal. Audrey voegt er aan 
toe dat zij graag in Brandevoort wil komen wonen.
Veel succes met jullie mooie nieuwe winkel. n

keesk
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InformatIeavond over jeu-de-Boules-
Baan In de WIjk

Op de informatieavond van 16 december 2008 is de aanleg 
van een jeu-de-boulesbaan in Stepekolk aan de orde ge-
weest. Door de commissie Spelen en groen is toen toege-
zegd dat zij naar een mogelijke oplossing zou zoeken. Nu 
een paar maanden verder, is het zover. 

commissie spelen en groen

De commissie heeft een voorstel gemaakt en zij roept be-
langstellenden op om op dinsdag 7 juli van 19.30 uur tot 
20.30 uur naar het ’t BrandPunt te komen. Zij kunnen infor-
matie krijgen over het plan en samen met de commissie en 
een vertegenwoordiger vanuit de gemeente van gedachten 
wisselen.

de commissie spelen en groen 

meIsjes van tennIsverenIgIng Carolus 
kamPIoen!

Op woensdag 27 mei is het eerste meisjesteam in de 
tweede klasse tot en met twaalf jaar van tennisvereni-
ging Carolus (Joanne Gloudemans, Anne-Mae Meulen-
steen, Laurie Smeets, Maud van der Hoeven en Floor 
Bleijerveld) overtuigend kampioen geworden in de 
Districtscompetitie regio Zuid. De meiden hebben alle 
wedstrijden in de competitie gewonnen! Vrijdag 12 

juni is het team gehuldigd bij tennisvereniging Carolus. 
Op deze dag werd de competitie afgesloten middels 
een onderling tennistoernooi waaraan alle jeugdteams 
deelgenomen hebben. De competitieteams van Carolus 
uit dezelfde leeftijdscategorie hebben het tegen elkaar 
opgenomen. De dag is afgesloten met een barbecue en 
een disco.

tennisvereniging
          carolus
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Franklin van Uden werd geboren in Helmond op 19 juli 
1970. Het gezin Van Uden bestaat naast Franklin, uit va-
der, moeder en een één jaar jongere broer. Zijn vader 
werkt al veertig jaar bij de HEMA als verkoopchef en 
ook zijn moeder werkte in een administratieve functie 
bij de HEMA, al is ze daar inmiddels mee gestopt.
Toen Franklin twee jaar was, verhuisde het gezin naar 
Tilburg waar hij naar de basisschool ging en daarna door-
stroomde naar de mavo. In 1985 verhuisde de familie 
naar Mierlo en Franklin maakte de mavo af in Geldrop.
Hij wilde daarna meteen naar de Middelbare Detailhan-
delsschool omdat hij altijd al het idee had zelfstandig 
ondernemer te willen worden. Na het behalen van zijn 
diploma (1991) ging hij werken als verkoper bij Runners-
world (alles op het gebied van hardlopen). Hij kwam hier 
terecht omdat hij zelf op hardloopgebied (hobby) een 
tamelijk hoog niveau had. Hij heeft verschillende malen 
in de Zuid-Nederlandse ploeg gezeten en er staan van 
hem nog steeds een aantal clubrecords te boek bij HAC 
(Helmondse atletiekclub).
Hij bleef drie jaar werken bij Runnersworld en toen be-
gon hij, nog net geen vierentwintig jaar, voor zichzelf met 
een winkel: Het Trommeltje in Eindhoven. Een winkel in 
snoep annex/cadeauartikelen, voornamelijk van Disney, 
in de Lardinoisstraat in Eindhoven. 

Zijn vrouw Nicolle kent Franklin al sinds de mavo in 
Geldrop en de vonk sprong echt over in 1985, toen ze 
beiden daar op school zaten. Eind 1991 gingen ze sa-
menwonen in Eindhoven aan de Veldmaarschalk Mont-
gomerylaan en na twee jaar verhuisden ze naar Geldrop. 
Nicolle werkt bij de Rabobank. Na vijf jaren werkzaam 
te zijn geweest in zijn winkel en na intussen ook gestart 
te zijn met eenzelfde soort winkel in Tilburg, besloot hij 
te stoppen in Eindhoven en de winkel in Tilburg over te 
doen aan zijn zwager en zijn schoonzus. Voordat hij deze 
keuze maakte, hadden hij en zijn vrouw Nicole net hun 
eerste kindje, Sven (1998) gekregen.
Een leverancier van Het Trommeltje opperde het plan 
om bij hem te komen werken als accountmanager. Hij 
begon deze job in 1999 bij United Labels, een bedrijf in 
cartoonartikelen. Bij United Labels bleef Franklin in to-
taal drie jaar werkzaam. In het begin voor de kleinere en 
later de grotere key-accounts.
In 2002 vond Franklin een nieuwe job bij de Rabobank; 
dit werk deed hij vier jaar met veel plezier en toen stap-
te hij over naar dochtermaatschappij Interpolis ook als 
teamleider.
Eigenlijk begon het juist in die periode weer te kriebe-
len om toch weer voor zichzelf te beginnen. Franklin’s 
schoonouders woonden sinds 2001 in Brandevoort en zo 
kwamen hij en zijn vrouw in direct contact met de wijk. 
In 2000 werd hun tweede zoon, Lars, geboren en omdat 
zelf bouwen ook een van de interesses was van Nicolle 
en Franklin, en in Geldrop geen kavels meer werden uit-
gegeven, kochten ze een bouwkavel aan de Blaakbeem-
den. Op deze kavel werd hun nieuwe huis gebouwd, waar 
ze in 2005 introkken. Toen ze hier zelf ook woonachtig 
waren, kwam Franklin in aanraking met de plannen voor 
het nieuwe winkelcentrum en zo kwam hij op het idee 
zelf ook hier een nieuwe zaak te starten. Maar doordat 
de bouw van het winkelcentrum langer duurde dan ge-
pland, en hij de mogelijkheid kreeg Life & Living aan de 
Steenweg in Helmond over te nemen, nam hij die gele-
genheid met beide handen aan. In april 2008 begon hij als 
nieuwe eigenaar van deze winkel. Op 4 juni is zijn nieuwe 
zaak Life & Living in De Veste geopend. Hier zijn meer-
dere personen werkzaam, onder wie ook enkele dames 
uit Brandevoort. Deze nieuwe winkel heeft een uitge-
breid assortiment aan woonaccessoires, woondecoratie, 
bed- en badlinnen, kleinmeubelen en leuke cadeauarti-
kelen voor elke portemonnee. Op termijn is hij van plan 
buiten de reeds gevoerde merken Rivièra Maison, Scapa 
Home en Gant Home ook de kleding te gaan verkopen 
van Scapa Sports en Gant. Hij verwacht dat zijn assorti-
ment veel Brandevoorters zal aanspreken.
Het bevalt de familie Van Uden uitstekend in Brande-
voort. Franklin zou het natuurlijk heel leuk vinden als er 
meer plaatselijke ondernemers een winkel gaan begin-
nen in De Veste. 

De redactie van de BC bedankt hem voor dit interview 
en wenst hem en zijn gezin alle gezondheid en geluk en 
heel veel succes met Life & Living in De Veste. n

md

         brandevoort heeft nu ook een eigen 
life & living winkel



winkels brandevoor t deel XXI
Het winkelcentrum in De Veste, het hart van Brande-
voort, begint zijn voltooiing te naderen. 

Nadat in een eerder stadium Primera, Zeeman, Eyewish 
Groenevelt en de HEMA hun deuren geopend hadden 
in Blok 16 waren eind mei, begin juni, Blok 15 en het 
Einzelhaus aan de beurt om hun nieuwe bewoners te 
begroeten. Het pand waarin de pizzeria gevestigd zou 
worden, staat nog leeg. Makelaarskantoor VP&A dat de 
panden verhuurt, is nog in onderhandeling met een Chi-
nees restaurant. 
De Freestyle kappers zaten dinsdag 9 juni nog in hun 
oude pand in het noodgebouw, maar komen naar hun 
nieuwe onderkomen, gelegen tussen Life & Living en 
Choc-N-Ice. De zaak in woonaccessoires Live & Living 
is op 4 juni geopend. Het is een leuk en gezellig ogen-
de zaak met artikelen die niet alleen aangeschaft kun-
nen worden om je eigen interieur uit te breiden, maar 
die ook heel leuk zijn om bijvoorbeeld cadeau te geven. 
Naast Life & Living ligt bloemenzaak Aubre en ook deze 
ziet er heel sfeervol en aantrekkelijk uit. 
Het winkelend publiek kan vanuit bloemenzaak Aubre 
binnendoor direct in de nieuwe AH komen of vice versa. 
Hiertussen ligt alleen een centrale hal met glazen schuif-
deuren. De nieuwe Albert Heijn werd woensdag 10 juni 
officieel geopend op een tijdstip waarop andere winkels 
doorgaans sluiten, namelijk om 18.00 uur. Om 17.00 uur 
was er een receptie voor genodigden. Er werd, behalve 
frisdrank, champagne en wijn geserveerd, zodat sommige 
aanwezigen al voor de officiële opening enigszins bene-
veld waren en van de toespraken, waarmee een opening 
nu eenmaal gepaard gaat, weinig meegekregen hebben. 
Onder andere de regiomanager en de locatiemanager 
hadden lovende woorden voor de locatie van het nieuwe 
winkelpand en voor de inzet van het personeel om de 
schappen op tijd in orde te hebben. Locatiemanager Mar-
cel Gijsberts had eveneens lovende woorden voor zijn 
vrouw, omdat hij zo vaak had moeten overwerken en 
zij op die momenten dus alleen zat. Vergeleken met de 
‘oude’ winkel is er een uitgebreid assortiment, hoewel 
de winkel geen XL-status heeft. Er stonden al drie win-
kelwagentjes klaar die hoog opgetast waren met allerlei 
artikelen van AH die bestemd waren voor de door AH 

uitverkoren plaatselijke goede doelen: Scouting Brande-
voort, Kindervakantieweek Brandevoort en Dagbehan-
deling de Zorgboog. 
Al lang voor de opening van het nieuwe AH-filiaal kon-
den klanten een invulformulier meenemen en daar hun 
goede doel in Brandevoort op vermelden. Een jury van 
AH heeft de bovengenoemde goede doelen aangewezen 
en gehonoreerd met een volle boodschappenkar. Er wa-
ren de laatste tijd artikelen uit het assortiment gehaald 
- misschien door gebrek aan ruimte of door gebrek aan 
afname - die nu weer zijn toegevoegd, zeer tot genoegen 
van de katten van schrijver dezes, die hun favoriete voed-
sel van een bepaald merk nu weer met smaak kunnen 
verorberen. 

Er was een cadeau voor het personeel, een cheque ter 
waarde van € 750,- voor een gezellig bedrijfsuitje. Ver-
der werd er een schilderij van ‘Beppie’ onthuld, ‘Beppie’ 
schijnt model te staan voor serviceverlening aan de klan-
ten van Brandevoort. 
De opening van het nieuwe pand vergde tien weken 
voorbereiding en er werden drie draaiboeken doorge-
werkt, samen een dikke ordner vormend. Er werd de 
wens geuit om de ‘campingsfeer’ in de nieuwe zaak te 
behouden. Op dezelfde datum, op 10 juni en op hetzelfde 
tijdstip, namelijk om 18.00 uur werd drankenzaak Gall & 
Gall geopend. Na dit tijdstip was het officiële gedeelte af-
gelopen en kon men doen waar de winkel voor bedoeld 
is: gewoon winkelen.
Wat betreft de bereikbaarheid van het winkelcentrum, 
op de plaats waar de Biezenlaan de Voort kruist, komt 
een ovale rotonde, hoewel dit taalkundig een contradic-
tio in terminis is, een rotonde is per definitie immers 
rond en niet ovaal. Maar het schijnt dat dit soort wegaan-
sluitingen meer en meer wordt toegepast. 

Binnenkort wordt begonnen met de bouw van de Blok-
ken 6 en 7. Blok 6 komt tegenover het infocentrum en 
zal, zoals in een vorige aflevering van de BC reeds ver-
meld, een Jumbo supermarkt gaan herbergen. Tevens 
komt er een parkeergarage waar zo’n 200 auto’s gestald 
kunnen worden. n

wim dobma
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Na een start met een aarzelende zon aan de hemel, 
draaide het wijkvoetbaltoernooi Brandevoort om 10.00 
uur vroeg al gelijk op volle toeren. De organisatoren, met 
Jan Roefs, Regé van Duijnhoven en William Kuijpers aan 
de leiding, hadden alle touwtjes goed in handen. Zowel 
jong als oud was meteen in de weer toen het fluitsignaal 
voor de eerste van meer dan twintig wedstrijden klonk.
De voetbalgroepen waren per buurt samengesteld. Dit 
jaar hebben zich meer dan 140 bewoners opgegeven: 
zestig junioren en tachtig senioren. Al vanaf de eerste 
schop tegen de bal stonden de drie kleine bekers en de 
ene grote op de planken van de kraam van het organise-
rende comité te wachten op de winnaar.
Maar, het devies was: eerst zorgen dat je alle wedstrij-
den wint. En een verbeten strijd tussen alle teams was 
de hele dag aan de orde. Vooral de junioren trokken in 
sterk wervelende en op elkaar geclusterde groepen spe-
lers van de ene kant van het veld naar de andere. Anders 
dan de senioren liepen deze jonge spelers het hele veld 
steeds op en neer. Wat een conditie! De ouders van deze 
teams met jonge spelers trokken echter de meeste aan-
dacht. Zij schreeuwden hun nog jonge talenten uit volle 
borst de overwinning toe. Gelukkig hoorde de reporter 
nergens een wanklank zoals dat door de reclame op de 
radio wel eens wordt gesuggereerd… Het publiek uit 
Brandevoort gaf zijn kroost een goed voorbeeld.
De seniorengroepen ontliepen elkaar niet veel qua kwa-
liteit en snelheid. De finale om 16.00 uur was daar een 

wijkvoetbaltoernooi
         weer iets groter
     dan vorig jaar 

duidelijk voorbeeld van. De uitslag was 1-1 en een vijftal 
penalty’s moest de oplossing brengen. Hoewel Brand2 
net iets beter was dan de ploeg van Veste1, slaagden deze 
spelers erin om de zenuwen beter in bedwang te houden 
en scoorden daarom de meeste penalty’s.
De catering zorgde goed voor de inwendige mens en 
een kleine alcoholische versnapering maakte de sfeer 
echt Brandevoorts.
Om het toernooi compleet maken, had de organisatie 
ook nog voor een groot luchtkussen gezorgd. Nagenoeg 
de hele dag was het een springen en hossen, bijna even 
intensief als op het voetbalveld.
Alsof er een goddelijke zegen op het toernooi rustte, 
kwam juist op het moment dat Jan Roefs de prijzen van 
de winnaars besprak en hij wethouder Frans Stienen - 
beiden van het CDA, maar dat terzijde - uitnodigde om 
de prijzen uit te reiken, een flinke regenbui naar beneden. 
Gelukkig konden alle prijswinnaars snel schuilen onder 
het brede tentdak dat de hele dag de zonnestralen had 
getemperd. Nog voor het einde van de prijsuitreiking en 
de belofte van de wijkwethouder dat in Brandevoort het 
voetballen nu echt officieel kan beginnen, prikten de vol-
gende zonnestralen alweer door de wolken.
Het tweede wijkvoetbaltoernooi is geslaagd en de orga-
nisatie werd door de wethouder terecht van harte be-
dankt voor deze bijzondere wijkgebeurtenis. n

gP
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jubileum brandevoorter golfdag
Dit jaar gaan we al weer de vijfde Brandevoorter Golfdag 
organiseren voor golfliefhebbers die woonachtig zijn in 
Brandevoort. Zoals de afgelopen jaren zullen we weer 
bezit nemen van de green op Golfclub Gulbergen in 
Mierlo, en wel op zondag 20 september.

De Jubileum Editie van de Brandevoorter Golfdag 2009 
zal in het teken staan van vernieuwing en verrassing, 
waarbij de goede elementen van de afgelopen 4 edities 
zullen terug komen. We verwachten hiermee een suc-
cesvol en bovenal gezellig evenement te kunnen orga-
niseren.
Graag nodigen wij alle golfliefhebbers in het bezit van 
GVB of handicapkaart uit om zich aan te melden op 
www.golf.brandevoort.nu èn wees snel, want we heb-
ben slechts 72 plaatsen beschikbaar. Dus wie het eerst 
komt, die het eerst maalt. Het complete programma zul-
len we ter zijner tijd aan een ieder doorgeven, maar het 
zal grotendeels neerkomen op een ontvangst omstreeks 
11.00 uur, waarna we de 18 holes golfbaan in gebruik zul-
len gaan nemen middels een gunshot. Gedurende de 18 
holes zijn er versnaperingen en een lunchpakket voor-
zien, en na de laatste put zal er een drankje alsmede een 
diner aangeboden worden.

Graag zouden wij alle winnaars van verleden jaar terug 
willen zien om hun trofeeën te verdedigen. Het spelpro-
gramma wat in ieder geval zal terugkomen is: Longest 
Drive, Best Team, Neary en...

De kosten voor deze gezellige en sportieve dag bedra-
gen voor niet leden van Golfclub Gulbergen E 90,- en 
voor leden van de Golfclub Gulbergen E 60,-
Bent u naast deelname eveneens geïnteresseerd om te 
sponsoren of  wilt u enkel sponsoren dan kunt u con-
tact opnemen met de organisatie als vernoemd op onze 
website www.golf.brandevoort.nu. Er zijn verschillende 
interessante sponsorpakketten samengesteld in verschil-
lende prijsklassen. Ook bedrijven/ondernemers die zich 
op een ‘eigenwijze’ willen profileren, kunnen zich melden 
bij de organisatie.

Graag tot ziens op zondag 20 september a.s. De organi-
satie van de Brandevoorter Golfdag 2009,

jaap uneken – iekendonksevoort 63
jan de beer – brand 23

franklin van de laar – binnenvoort 2
twann van schijndel – tyssenvoort 3
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klusjesmIddag voor Het goede doel

Afgelopen woensdagmiddag trokken kinderen uit groep 
8 door Brandevoort om klusjes op te knappen voor hun 
goede doel: Stichting De Opkikker. Er is de hele middag 
hard gewerkt door alle kinderen!
Bij locatie Stepekolk was een soort autowasstraat ge-
maakt. Verder staan verschillende tuinen er nu weer on-
kruidvrij bij. Glas is naar de glasbak gebracht en ook lege 
flessen zijn ingeleverd! Er zijn honden uitgelaten en ook 
is er een badkamer blinkend schoon gepoetst!
Met al dat harde werken hebben de kinderen een mooi 
bedrag bij elkaar verdiend: € 168,31.
Fantastisch! Alle kinderen heel erg bedankt en natuurlijk 
ook iedereen die zijn tuin, auto of hond beschikbaar heb-
ben gesteld of op een andere manier hebben bijgedragen 
aan dit succes! We sluiten dit actiejaar af met een dave-
rende disco op zaterdag 4 juli voor de groepen 6 t/m 8! n

ConCert fanfare unItas mIerlo-Hout

maandag 20 juli 2009. Aanvang 19.30 uur
Plaats: Palladium Brandevoort

Maandagavond 20 juli geeft Fanfare Unitas haar zomer-
avondconcert in Brandevoort. Deze avond zullen voor 
u optreden alle geledingen van Fanfare Unitas zijnde 
het Muziekkorps, het Tamboerkorps en het Majorette-
korps. Het programma start om 19.30 uur en zal duren 
tot 20.30 uur. Graag willen wij op deze zomeravond de 
Brandevoorters uitnodigen om op een ongedwongen 
wijze kennis te nemen van verschillende muziekvormen 
binnen Fanfare Unitas. Tevens nodigen wij speciaal de 
schooljeugd uit om te komen kijken. Er zal speciaal voor 
de jeugd een plekje worden ingeruimd om kennis te ma-
ken met de instrumenten die we gebruiken binnen de 
Fanfare. Dus tot maandagavond 20 juli. n

Met muzikale groeten,

fanfare unitas

WIm Bedankt

Beste Wim Dobma, in dit juni nummer is op bladzijde 55 
het eenentwintigste artikel over de winkels in Brande-
voort verschenen. Dit was en is een rubriek geweest met 
een maximaal aantal bijdragen. Hoewel er nog meer win-
kels komen, onder andere op de plek waar de ‘oude’ win-
kels waren gehuisvest, de courant eindigt deze rubriek 
als zodanig. Wim heel hartelijk dank voor de beschrijving 
van het hele proces van ontwikkeling en oplevering tot 
en met juni toe. Wij zoeken graag een ander item voor 
een nieuwe rubriek. n

de redactie van de courant

ingezonden berichten
team tWIrlverenIgIng ImagInatIon 
naar Hoogste klasse

Dit weekend kon niet meer stuk, gaf trainster Joyce van 
den Broek aan. We moesten op de wedstrijd in Boxmeer, 
die onder auspiciën van de Nederlandse Twirlsportbond 
is georganiseerd, voor de tweede maal met het team 
de bovenscore halen om door te gaan naar de hoogste 
klasse binnen de NTSB. Dat dit is gelukt, viel af te lezen 
aan de hoge punten die het team ontving van de jury en 
de beoordeling met een eerste prijs. De jury complimen-
teerde het team met de choreografie en de uitvoering 
hiervan. In het wedstrijdgedeelte na de zomervakantie 
dient het team nu uit te komen in de categorie Advanced. 
Ook de solisten en duo’s hebben zich van de beste kant 
laten zien en namen zevenmaal goud en eenmaal zilver 
mee naar Helmond. In totaliteit behaalden Esmee van 
der Vliet, Romy van Lierop, Sabine Aarts, Maureen Ver-
deuzeldonk, Danique van Stiphout, Jessica van de Palen, 
Rianne Minten, Melanie van Mil en Anouk van den Broek 
veertien NK-plaatsingen op diverse onderdelen.

 hans van den broek
voorzitter twirlvereniging imagination

debuterende Sabine Aarts die meteen een plaatsing behaalde voor het NK
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ze zijn er weer! Hollandse nieuwe! onze nati-
onale trots, het voedsel waar ‘onze jongens’ de 
oceanen mee bedwongen. men zou er bijkans 
lyrisch van worden. met een gesnipperd uitje 
op een vers wit bammetje zijn ze natuurlijk ook 
erg lekker, maar ze zijn ook goed te gebruiken 
in een snelle salade voor de lunch.

Heeft u trouwens zelf een lekker recept dat 
u met de wijk wilt delen? zend het dan in via 
onze website www.brandevoortercourant.nl, via 
de button reageren, vragen of inzendingen. daar 
vindt u het formulier recept.

HarIngsalade

INGREDIëNTEN

5 haringen
400 gram gekookte bietjes
400 gram krieltjes
50 gram zilveruitjes
witte wijn
3 koffielepels mierikswortelpuree
200 ml crème fraiche
peper en zout

BEREIDINGSWIJZE

Kook de krieltjes. Snijd de haringen in stukjes (en con-
troleer en passant op achtergebleven graatjes, brrrrr). 
Snijd de bietjes in kleine blokjes. Spoel de zilveruitjes 
af en halveer ze. Roer de crème fraiche los met een 
scheut witte wijn en lepel de mierikswortelpuree er-
door. Meng alles door elkaar en voeg peper en zout 
toe. Laat alles een half uurtje intrekken. Voeg de lauwe 
krieltjes erbij.
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ki
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oo
rt We hebben weer een leuke actuele kleurplaat ge-

vonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets 
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op 
Biezenlaan 18 vóór 6 september 2009. (let 
oP!! nieuw adres)

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

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

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

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

ook te  downloaden v ia  www.brandevoor tercourant .n l
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de kleurw
edstrijd

uitslagenpagina van brandevoort
Dit zijn de uitslagen van de kleur-

wedstrijd waar jullie weer enorm je 
best op hebben gedaan. De win-

naars van de prijzen zijn:
 

1. Imke Seelen  7 jaar 
2. Alex Donkers 3 jaar
3. Noa Verlijsdonk 9 jaar
 

De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd. Je hoeft dus 

niet de deur uit voor je prijs. 

P.S. willen de winnaars van de mei 
puzzel een mailtje sturen naar 

kiki@brandevoortercourant.nl met 
hun adres. Helaas hebben we die 

niet meer.

de prijzen worden aangeboden door

dorpsstraat 142 - (centrum) mIerlo - tel.: (0492) 66 12 05

1
2 3
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uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant september nummer
6 september

BeHeer WIjkHuIs ’t BrandPunt
u kunt op twee manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:

•	e-mail: beheerder@brandpunt.info
•	telefoon 0492 - 43 20 13 

een mailtje of belletje en uw verzoek is op het juiste adres!

CommIssIes, vertegenWoordIgers en Hun maIladressen
(meer gegevens via www.brandevoort.nu)

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  preventerven@brandevoort.org
commissie 12+     sandra geleijns 12plus@brandevoort.org
stichting dickensnight brandevoort kees kuijper  dickens@brandevoort.org
commissie speelvoorz./groen  henk noort spelengroen@brandevoort.org
commissie webmasters herbert von reth  webmaster@brandevoort.org
brandevoort in actie maarten beks secretaris@brandevoortinactie.nl
brandevoorterdag jan drouen voorzitter@brandevoorterdag.nl
scouting brandevoort  jeroen bierens info@scoutingbrandevoort.nl
fotoclub brandevoort secretariaat fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
startpagina brandevoort herbert von reth info@brandevoort.nu
commissie kindervakantieweek yvon cremers info@kvwbrandevoort.nl

Activiteitenkalender 2009 
 
Juli 2009 

   

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
4-5 juli SBIA Kennedymars, Nacht van 

Brandevoort 
20.30 F. Bosman 432013 

4-5 juli Bistro Ter Plaetse Happy Feet 2009 22.00 M. Slegers 661568 
07 juli Cie Spel en Groen Jeu-de-boules baan voorstel 19.30 H. Noort 
07 juli SKPOH Inf. avond Montessori school  J v d Heijden 
11 juli SBIA Dancing with the Stars Finale  F. Bosman 432013 
16 juli SWH Helmond Zaalvoetbal 12-18 jr, 

sporthal De Veste  
16.30 J. Zwerus 06-25177532 

20 juli Fanfare Unitas  
Mierlo-Hout 

Zomeravondconcert in 
Palladium  

19.30  

23 juli SWH Helmond Zaalvoetbal 12-18 jr, 
sporthal De Veste  

16.30 J. Zwerus 06-25177532 

27 – 31  Kindervakantie-
week Brandevoort 

Kindervakantieweek 9.30 Y. Cremers  
 

 
September 2009 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
06 sept SBIA Gezinsfietstocht 12.00 H Martens 
06 sept Brand Courant Sluiting aanlevering nr 7  C. Brouwer 663650 
13 sept Brandeliers ZonneBrandfestival 13.00 E. Bouwmeester  
20 sept Golfdag Brandevrt Golfdag Brandevoort 12.00  
25 sept Brand Courant Distributie nr 7 18.00 P. Princen 665781 
26 SBIA Kledingbeurs   

Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
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alarmnummer 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

gg&gd 58 48 88
ggd brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier patricia van dijk 0900 - 8844
stadswacht 845970
 
gemeente stadswinkel 58 77 77
 www.helmond.nl/meldpunt
informatiecentrum brandevoort 66 78 78
wijkopzichter (dienst sob) 58 76 90
graffitimeldpunt 50 72 98

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

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 50 47 04
spoed avond / weekend 0900 - 8861
dr. kaiser en dr. veldhuizen 50 47 05
dr. keuning en dr. smeulders 50 47 06
fax 50 47 03
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 

apotheek brandevoort 37 00 44
de zorgboog 0900 - 899 86 36
kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling 
logopedie
   callista lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
   renate jacobs 50 47 00
verloskundigen
  “helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van  melis-van hout, l. backx 53 28 00
  “brandevoort” leen v. leuken, marinda vd rijt en linda v. vroenhove  50 47 12
    margo van de bunt - le loux 66 38 99
podotherapie - j. van iersel - s. de greef 50 47 20
haptotherapiepraktijk brandevoort    50 47 25
fysiotherapie         
   d. en c. van beuzekom  - van der vorst (ook manuele therapie) 66 71 65
   h. pluym 67 81 07
   de veste (ook manuele therapie)   50 47 30
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem 59 95 64
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl 52 46 53
haptotherapie, john kivits 06 - 49 22 55 50
kraamzorg homecare 0900 - 206 44 44
kraamzorg de zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale  0900 - 899 86 36 
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 32 80 00
moeders voor moeders, sandra rondeel 51 49 11
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger  66 47 22
remedial teaching – susanne kuijken 33 26 83
maatschappelijke dienstverlening helmond- de peelzoom  53 91 04
   anne-marie van der velden, nikki van den oetelaar 06 - 14 90 37 35

tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten 66 46 44

sCHolen, kInderoPvang en BuItensCHoolse oPvang
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150, stepekolk - oost 53 66 78 57
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53  52 04 34

peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1 06 - 50 86 38 03
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3 06 - 30 08 17 07
kinderopvang vestein, kool straat 3 43 24 30
kinderopvang ’t trommeltje, iekendonksevoort 49 52 11 18
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1 33 51 92
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1 33 51 92
gastouderburo sPrIng 59 52 57
gastouderburo flex 06 - 24 47 71 78
crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis 06 - 33 08 65 34
kinderopvang humanitas, gastoudercentrale 045 - 5615340
kinderdagverblijf villa vrolijk, geldropseweg 43 32 04 05b
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