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15
Voor het eerst dit jaar had de alom bekende en geroemde 
Kennedymars een nieuwe route: dit jaar werd er niet gelo-
pen richting Deurne, maar meer in de richting van de Stra-
brechtsche Heide, Nuenen, Mierlo en Helmond.Zo wilde 
het dat de tocht der tochten ook verwelkomd werd door 
de prachtige wijk Brandevoort. Wat heet wijk, Brandevoort 
is een kleine stad op zichzelf. 

Avontuurlijk zomerkamp voor Brandevoorter Scouts. Der-
tig kinderen, tien stafleden en twee koks trokken de eerste 
week van september de bossen van Valkenswaard in voor 
het jaarlijkse zomerkamp. De jongsten gingen op zoek naar 
Vijf Mysterieuze Valleien en de oudere Scouts naar Super-
helden. De Scouts (10-14 jaar) fietsten van Helmond naar de 
bossen van Valkenswaard. Een tocht van ruim 22 kilometer.

Dit is met recht mijn moeilijkste klus als 
pr-vrouw van de werkgroep KVW Bran-
devoort. Want hoe is het mogelijk om een 
week samen te vatten die van het begin tot 
het eind fantastisch was en er zoveel ge-
beurde dat ik een keuze moet maken waar 
ik over ga schrijven. Lastig hoor, want de 
lijst is te lang.

Mede gestimuleerd door de promotie van de KBO, startte ik, 
68 jaar, begin januari met cardiotherapie. Het begon met ge-
wichten van een kilo, een minuut fietsen, een minuut roeien 
enzovoort. De belasting werd steeds een beetje zwaarder. 
Een paar maanden later kon ik voor het eerst sinds tijden 
weer een veiligheidsdop open krijgen en zelf weer afwassen. 
Toen las ik de oproep van de Fietsdag. Dat had ik nou net 
nodig: een doel.

Voor de 5de opeenvolgende keer is op Golfclub de Gulber-
gen de Brandevoorter Golfdag georganiseerd. Het aantal 
deelnemers is veel hoger dan in voorgaande jaren. Wellicht 
komt dit mede door de extra aandacht voor vermaak op 
het Lustrum van de Golfdag. Maar liefst 72 deelnemers 
doen mee aan het evenement en is daarmee compleet vol-
geboekt. De dag begint traditioneel met koffie en gebak in 
het clubhuis.
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Rabobank, altijd dichtbij.

Op zoek naar een bank die graag betrokken is bij u als klant en midden in de Helmondse samenleving staat? De bedrijven-
adviseurs van Rabobank Helmond informeren u graag over de �nanciële en verzekeringsmogelijkheden voor úw bedrijf. 
U regelt dan al uw bankzaken bij een lokale bank die dichtbij, betrouwbaar en altijd bereikbaar is. Wij zijn u graag van dienst!
 
U kunt bij onze 5 kantoren terecht voor al uw bankzaken. 

In Helmond vindt u 20 geldautomaten, waar u geld op kunt nemen. 

Het is mogelijk om geld te storten in één van de 5 stortautomaten. 

Als zakelijke klant kunt u briefgeld storten met een sealbag in een van de 3 sealbagautomaten. 

Muntrollen opnemen is mogelijk op het hoofdkantoor, Kerkstraat 33 te Helmond. 

Komt het u niet uit langs te komen? Van acht tot acht kunt u met al uw vragen terecht bij ons lokale Klant Contact Centrum 
(0492) 594 594.

Tevens vindt u alle informatie over onze producten en diensten op onze website www.rabobank.nl/helmond

RABOBANK HELMOND, 
OOK VOOR UW BEDRIJF ALTIJD DICHTBIJ! 

www.rabobank.nl/helmond

€ €
€
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Pas oP de Plaetse

Niet alleen een woordspeling, maar ook een boodschap 
voor de eerste uitgave van de BC na de zomervakantie. 
De kern van De Veste is min of meer voltooid en daar-
mee krijgt ook het hart van Brandevoort een plek. Maar 
Brandevoort is meer, Brandevoort II komt eraan en zou 
even groot moeten worden als het huidige Brandevoort. 
Al met al is de wijk een indrukwekkende ombouw van 
de vroegere agrarische buurt met behoud van een aantal 
oorspronkelijke plekken, die oplettende bewoners nog 
goed kunnen terugzien. De voorpagina met de oude si-
tuatie helpt hen zich, als ze even een pas op de plaats 
maken, deze vroege plekken herinneren. Misschien is het 
een goede leidraad voor de plannenmakers om Brande-
voort II zo oorspronkelijk mogelijk in te richten.

DE ECONOMISCHE CrISIS
De crisis gaat echter nog even door. Berichten spreken 
van zware naweeën in de bouw de komende tijd. Al eer-
der heeft de gemeente aangekondigd dat sommige on-
derdelen van Brandevoort later of helemaal niet opgele-
verd gaan worden. Het is zeker nú de tijd om hierin mee 
te denken. Het zou goed als bewoners van de wijk aan-
geven op welke manier de wijk Brandevoort afgebouwd 
kan worden. Op de Plaetse komen we elkaar tegen. Hier 
kunnen we ideeën uitwisselen over de toekomst van 
onze wijk.

VEEL VrIjWILLIGErS
In de wijk blijkt immers veel potentieel aanwezig te zijn. 

Als wij de activiteiten van de vakantietijd de revue laten 
passeren, dan is bijvoorbeeld de inzet van de zeer vele 
vrijwilligers bij de kindervakantieweek indrukwekkend. 
Het kader dat bij de voetbalvereniging SV Brandevoort 
mee gaat doen is omvangrijk en lijkt een heel nieuwe 
groep bewoners uit de wijk aan te spreken. Dus mis-
schien is het zo dat er, als het moet, veel bewoners te 
mobiliseren zijn om leefbaarheid te creëren. 
De redactie vermoedt dat we nog veel aan kunnen pak-
ken als we aan de jeugd en de ouderen denken die hun 
thuis in de wijk zoeken. Met meer bewoners uit de wijk 
zouden we voor jong en oud de leefbaarheid kunnen 
verhogen. Deze wens geldt ook voor het onderwijs, de 
verkeersstromen, en de vraag hoe de elektriciteit in de 
regio vervoerd moet worden door de hoogspannings-
kabels.

INSPrAAK 
In samenwerking met de gemeente zal de wijk de ko-
mende tijd aan de slag moeten. Dat komt goed uit nu 
de verkiezingen voor de lokale politiek eraan komen in 
maart komend jaar. Het is een prima testcase om te zien 
in hoeverre onze lokale politici kiezen voor de belangen 
van de wijkbewoners en hoe zij dit verantwoorden. Ge-
lukkig hebben wij enkele politici in Brandevoort wonen 
die mede het beleid voor de wijk vorm kunnen gaan ge-
ven en die naar wij hopen de bewoners hierop nog enige 
invloed gunnen. n

de redactie

    redactioneel 
september 2009
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van de wijkraad
klankbordgroePvergadering

Wijkraad Brandevoort organiseert op 29 september om 
20.00 uur een klankbordgroepvergadering waarbij in ieder 
geval het thema ‘jeugd’ een agendapunt zal zijn.
Het wordt een bijzondere avond, omdat burgemeester en 
wethouders van Helmond in principe hierbij aanwezig zul-
len zijn.
Indien u geïnteresseerd bent in het bijwonen hiervan kunt 

De mooiste behangcollecties!

Mierloseweg 86 Helmond    
Tel. (0492) 53 50 66

In de Brandevoorter Courant van april hebben wij be-
richt dat op 17 maart 2009 de stuurgroep jeugd is gestart, 
onder leiding van de wijkraad met ondersteuning van de 
Stichting Welzijn Helmond (SWH). Vanuit de wijkraad is 
aan de gemeente aangegeven dat er gekeken moest wor-
den wat voor faciliteiten/activiteiten (ontspanning, cul-
tuur en veiligheid) de jeugd in Brandevoort nodig heeft. 
De wijk groeit en dus ook de groep 10+. De gemeente 
vindt dat de wijk moet aangeven wat zij belangrijk vindt. 
Het is dus zaak op een rij te krijgen wat de jeugd graag 
zou willen en nodig denkt te hebben. 

In overleg tussen de stuurgroep en de gemeente is een 
enquête tot stand gekomen, deze enquête is begin juli 
(net voor de zomervakantie) verstuurd aan de jongeren 

in Brandevoort. De respons is inmiddels verwerkt. Hier-
uit blijkt dat 27% van de jongeren de enquête heeft inge-
vuld. De resultaten van de enquête worden binnenkort 
in de stuurgroep besproken. In het volgende nummer 
van de Brandevoorter Courant hopen wij enkele resulta-
ten te presenteren. Enkele jongeren hebben aangegeven 
om in een vervolgbijeenkomst verder te willen praten 
over de faciliteiten/activiteiten die zij missen in Brande-
voort. Zij zullen binnenkort worden benaderd voor een 
bijeenkomst.

De Wijkraad en stuurgroep bedanken de jongeren alvast 
voor hun inzet. n

jeroen smelt (wijkraad en stuurgroep jeugd)

jeugdenquête

u zich aanmelden via: wijkraad@brandevoort.org. U bent 
van harte welkom!
Wijkraad Brandevoort nodigt de bewoners uit voor de 
klankbordgroepbijeenkomst van 29 september 2009 in 
wijkhuis ’t BrandPunt, om 19.30 uur in zaal de Schuts-
boom. n

wijkraad

Uit de brief van Stichting Sport en bewegen aan het college 
op maandag 14 september 2009

“...De SSBB stelt voor een - naar verluid bij de vaststel-
ling van het bestemmingsplan in 1996 aan de aangren-
zende bewoners - gedane toezegging te realiseren door 
het sportpark af te grendelen van de wegen die open-
staan voor het openbaar verkeer. Hiertoe zou een weg 
worden aangelegd die de Kaldersedijk ten zuiden van het 
sportpark verbindt met de weg geheten ‘Brandevoort‘. 
Deze weg zou er in de eindsituatie van het permanente 
sportpark trouwens ook moeten komen. De SSBB ge-
steund door de aan het sportpark grenzende bewoners 
stellen u voor deze weg nu reeds te doen aanleggen - 
2 jaar eerder dan gepland- waarmee de bezwaren van 
de bewoners en de zorgen van de ouders van kinderen 

in de wijk kunnen worden weggenomen. Aangezien het 
in deze gaat om een snelle aanpak - de winterperiode 
met slecht zicht en mindere weersomstandigheden staat 
voor de deur - verdient een sobere uitvoering van de 
weg - voor een  termijn van 2 jaar - de voorkeur.
Tot slot verzoeken wij u - ter geruststelling van de be-
woners van onze prachtige wijk - in de openbare klank-
bordgroepvergadering van eind september uw besluit 
hieromtrent mede te delen. Namens het bestuur van de 
Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort...”

jan van loon
voorzitter

stichting sport en bewegen
                 doet gemeente voorstel
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FotoClub brandevoort begint aan 
haar zesde seizoen en zoekt drin-
gend een seCretaris

Op 16 september wordt officieel het zesde fotografische 
seizoen begonnen. Enkele werkgroepen zoals architec-
tuur- en macro/stillevenfotografie zijn begin september 
al begonnen. Het programma is in grote lijnen klaar en 
wordt gaandeweg het jaar verder ingevuld. Daarbij heb-
ben de vijf werkgroepen - architectuur, macro/stilleven, 
natuur, portret/model en starters - hun eigen program-
ma opgesteld. Voor de gehele club zijn avonden georga-
niseerd met gastsprekers, fotobespreking, workshops en 
voorbereiding tot de lustrumtentoonstelling.

f oto c l u b
Voor het bestuur wordt node een secretaris gezocht, die 
meehelpt deze enthousiaste club met meer dan vijftig 
leden in goede banen te leiden. Hij of zij hoeft geen foto-
amateur te zijn, maar bereid en in staat zijn om ongeveer 
twaalf keer per jaar een bestuursvergadering te helpen 
organiseren en de afgesproken punten vast te leggen. 
Verdere taakverdeling kan binnen het bestuur besproken 
worden. Als je interesse hebt, neem dan contact op met 
onze voorzitter Tiny de Krom. Hij is het beste te berei-
ken door middel van een e-mail naar tdekrom@xs4all.nl 
Hij geeft graag alle verdere inlichtingen. n

albert ticheler
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org

565621

dancing with the stars
sPotlights oP vrijwilligers van 
buiten brandevoort!

Meer dan een half jaar was Brandevoort in de ban van 
Dancing with the Stars. Het was een groot succes door de 
inspanning van de Brandevoorter artiesten, maar zeker 
ook door die van de bevlogen trainers van dansschool 
Burning Point. Enkele leden van FotoClub Brandevoort 
hebben de trainingen en het dansen vastgelegd. Het viel 
hen op dat de dansinstructeurs een even grote passie 
aan de dag legden als de fotografen bij hun opnamen. 
Daarom wil ik deze instructeurs even in het spotlight 
zetten. 

ria en Thom Bloks zijn allebei van hetzelfde bouwjaar 
(1955) en dansen al een aantal jaren op wedstrijdniveau. 
ria werd in Maarssen geboren en verhuisde op haar vijf-
tiende naar Helmond. Zij werkte geruime tijd op kantoor 
en volgde daarna de opleiding tot dansdocente volkdans. 
Zij gaf meer dan tien jaar les en danste in een demon-
stratieteam van Ierse en Schotse dansen. Op de dans-
vloer ontmoette zij Thom, ook een fanatiek danser. Een 
huwelijk volgde. ria volgde later een opleiding tot kleur- 
en stijladviseuse en heeft nu haar eigen praktijk. Thom is 
geboren in Mierlo en werd docent Engels en Nederlands. 
Na les te hebben gegeven in Horst en Meijel, werd hij 
leraar Engels aan het roc Ter Aa. Daarbij gaf hij ook com-
puterles en houdt de website van het talencentrum van 
het roc up-to-date. ria en Thom zijn fervente dansers. 
Ze volgden speciale wedstrijdtrainingen, promoveerden 
drie jaar op rij naar een hogere klasse bij de NVAD en ze 
deden mee aan Benelux-kampioenschappen. Ze dansten 
zowel latin als ballroom.
Dansen is hun lust en hun leven en zij volgen speciale 
trainingen. ruim een half jaar hebben zij hun eigen ac-
tiviteiten op een laag pitje gezet om de ‘stars’ te laten 

schitteren. Er zijn door ria en Thom, en ook door de 
andere dansers, belangeloos vele uren in de show geïn-
vesteerd; dit heeft hen veel voldoening gegeven. Naast 
hun danshobby houden zij zich bezig met het fokken van 
siamese- en oosterse korthaarkatten. Thom is voorzitter 
van de rasvereniging.
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Marita en Lambert van reek zijn van een iets jongere lich-
ting (1962 en 1961) en komen uit Mierlo. Zij ontmoetten 
elkaar tijdens dansles. Na hun huwelijk en de geboorte van 
hun drie zoons kwam het dansen op een laag pitje te staan. 
Lambert werkt al eenendertig jaar bij Kuhn landbouwma-
chines in Geldrop, waar hij nu vooral support verleent. Ma-
rita werkte in een winkelbedrijf, maar heeft zich daarna vol 
overgave op de opvoeding van hun zoons gestort. Ook was 
zij geruime tijd met kinderen bezig in de peuterspeelzaal 
en werkte als schoolcoördinator bij het IVN. Een van haar 
hobby’s is kleding maken. Het dansvirus bleek bij beiden te 
zijn blijven bestaan en zij namen weer les. Ton en janneke 
van Santen spoorden hen aan om aan wedstrijden mee te 
doen. In december 2006 deden zij mee aan het NK en won-
nen vier eerste plaatsen, waarna zij meteen promoveerden. 
Na nog een achttal wedstrijden volgde promotie naar de 
hoofdklasse, waarna zij overstapten naar de NADB dans-
bond. In oktober 2007 werden zij op alle fronten eerste en 
ze dansen nu in de senioren 2B klasse.
Het trainen van de Brandevoorter kandidaten voor Dancing 
with the Stars heeft hun eigen training stilgelegd. Ze zijn ech-
ter enorm enthousiast over deze tijd. Omdat ze anderen 
de passen moesten uitleggen, werden ze zich ook bewus-
ter van hun eigen dansstijl. Het werken met de kandidaten 
was een uitdaging die veel voldoening heeft gegeven en ze 
hebben veel interessante mensen ontmoet. Zij gaan er nu 
in hun eigen trainingen weer volop tegenaan om nog be-
ter te presteren. Hierbij vergeten zij hun andere hobby’s 
niet. Lambert heeft eerder voor een toneelgroep decors 
gebouwd. Hij is ook EHBO-er, en helpt in ’t BrandPunt bij 
belichtings- en geluidstechniek. Bovendien vind je hem er 
vaak voor een parijtje biljart. Marita doet aan calisthenics, 
terwijl zij binnen de Crea haar kunstzinnige kanten verder 
ontwikkelt.

De jongste lichting instructeurs, Lieke Sauvé (1986) en rené 
Langewouters (1985), zijn een paar jaar geleden ook aange-
stoken door het dansvirus. rené is geboren en getogen in 
Helmond, terwijl Lieke uit Asten komt. rené heeft eerst een 
mbo-opleiding Bedrijfsadministratie gevolgd en daarna de 
hbo-opleiding Accountancy. Hij werkt bij Pricewaterhouse-
Coopers in Eindhoven. Lieke volgde dezelfde opleiding en 
werkt nu bij Ernst&Young in Eindhoven. Ze hebben elkaar 
bij de studievereniging Effect gevonden. Zij zijn dol op elkaar 
en op hun werk, dat zij heel afwisselend vinden. Ze werken 
in vaak van samenstelling wisselende teams. De communi-
catie met de klanten en de interessante mensen die zij ont-
moeten vinden ze geweldig. Ze werken allebei vier dagen 
en studeren een dag per week aan de masteropleiding van 
Nyenrode School of Accountancy & Controlling om zo re-
gisteraccountant te worden.
Het was toeval dat zij aan het dansen verslingerd raakten. 
rené voetbalde tot voor enkele jaren en had geen ervaring 
met de danssport. Lieke had op de basisschool al eens ken-
nisgemaakt met stijldansen. Zij zagen twee jaar geleden een 
advertentie voor een open dansavond. Kijken werd mee-
doen en vervolgens strikte janneke hen voor een vervolg. 
Na een flink aantal lessen schreven zij zich in voor een wed-
strijd in de klasse debutanten en werden meteen eerste. 
Natuurlijk moesten ze toen overstappen naar een hogere 
klasse. Toen Ton en janneke besloten hun eigen dansschool 
op te richten, gingen ze daar hun lessen volgen en ze raak-
ten betrokken bij het succesvolle Dancing with the Stars in 
wijkhuis ’t BrandPunt. Deze bijzondere en leerzame erva-

ring hadden ze niet willen missen. Nu gaan ze weer volop 
trainen en meedoen aan wedstrijden. Zij vinden de dans-
sport iets wat je heel intensief moet doen, en waarbij je 
bijvoorbeeld je werk even helemaal kunt vergeten. n

albert ticheler
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Op zondag 6 september was weer de jaarlijkse Fiets-
tocht van Brandevoort. Dit jaar kregen we drieënvijftig 
enthousiaste fietsliefhebbers zover om hun zondagmid-
dag op de fiets door te brengen. Zowel nieuwe Brande-
voorters als beke nde gezichten van voorgaande tochten 
kwamen rond 12.00 uur bijeen bij wijkhuis ’t BrandPunt 
om te starten. jong en oud.

Het was op deze dag perfect fietsweer! je krijgt gewoon 
wat je verdient. Vanaf ’t BrandPunt gingen we deze keer 
via de Ecozone richting het Eindhovens Kanaal. Langs het 
kanaal fietsend zagen we weer hoe mooi de omgeving 
van Brandevoort is. Aan het einde van het kanaal ging het 
een stukje langs de Zuid-Willemsvaart, richting Lierop. 
En daar was iedereen meteen op bekend terrein! Horeca 
in overvloed, dus veel deelnemers besloten maar om al-
vast een pauze in te lassen die niet op de routebeschrij-
ving stond! Maar gezellig was het. 
Toen een stukje door de bossen bij Lierop tot aan de 
eerste post. Daar werden bananen en water uitgedeeld 
van onze sponsoren Threvon, startpagina Brandevoort 
en Dolphin. Na de opdrachten ingevuld te hebben, ging 
de tocht verder via de Strabrechtse Heide. Ondanks de 
mooie fietspaden was dit stuk voor de meeste deelne-
mers het zwaarste gedeelte. Na dit avontuur op de heide 
kon iedereen uitrusten bij de grote rustpost op het par-
keerterrein in de bossen bij Mierlo.
Met een heerlijk broodje knakworst (bijna traditie!), 
drinken en een snoepje voor de kinderen (alles mede 
mogelijk gemaakt door de sponsoren) moesten er nog 
wat activiteiten gedaan worden om extra punten te ver-

brandevoorter fietstocht 2009
dienen. Na de rust ging iedereen weer verder richting 
Mierlo. Via Mierlo langs het kanaal naar Brandevoort, 
waar iedereen in ‘t BrandPunt weer even op krachten 
kon komen met een consumptie. 
Ook al wordt de fietstocht georganiseerd voor de ge-
zelligheid en om medebewoners beter te leren kennen, 
toch is er een klein wedstrijdelement ingebouwd. Tijdens 
de tocht moesten dan ook weer vragen beantwoord 
worden om punten te scoren voor de overwinning: van 
algemene vragen tot het herkennen van voorwerpen 
(voelen).
De winnaar van de wisselbeker Fietstocht Brandevoort 
2009 is de familie Megens geworden (108 punten). Twee-
de plaats: familie van Schaijik 1 (105 punten), derde plaats: 
familie Walstra (104 punten), vierde plaats: familie Van 
Schaijik 3 (102 punten), vijfde plaats: familie jacobs (100 
punten), poedelprijs: familie Weyers, doorzettersprijs: fa-
milie Maréchal (vele extra kilometers gemaakt door het 
missen van één afslag).Voor het fotoverslag kunt u de 
pagina www.brandevoort.nu bezoeken.
Alle vrijwilligers en sponsoren: Threvon, Startpagina Brandevoort, 

Andriessen Graveerwerk, Dolphin, Deco Art, Brandevoorter Courant en de 

wijkraad weer bedankt namens alle fietsers! Ook ‘t Brand-
Punt bedankt voor de spontane sponsoring!

Laat alle deelnemers aan alle thuisblijvers vertellen hoe 
leuk deze dag was voor jong en oud zodat we volgend 
jaar, in ons jubileumjaar, de grens van honderd gaan be-
reiken! n

de organisatie van de fietstocht

j aar gang 10  september 2009   13
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Voor het eerst dit jaar had de alom bekende en geroem-
de Kennedymars een nieuwe route: dit jaar werd er niet 
gelopen richting Deurne, maar meer in de richting van 
de Strabrechtsche Heide, Nuenen, Mierlo en Helmond.
Zo wilde het dat de tocht der tochten ook verwelkomd 
werd door de prachtige wijk Brandevoort. Wat heet wijk, 
Brandevoort is een kleine stad op zichzelf.
Vele evenementen worden hier georganiseerd en veel 
verenigingen worden hier gastvrij onthaald, zo ook de 
Kennedymars van Someren. Compleet met rode loper 
werden de deelnemers aan dit loodzware maar o, zo ge-
zellige wandelevenement ontvangen.
Zelf kwam ik zo rond 3.00 uur in de nacht aan in Brande-
voort en je zou denken dat je op dit tijdstip deze pracht-
wijk rustig zou kunnen passeren, en misschien ook wel 
zou moeten, want op dit tijdstip kan je verwachten dat 
de meeste mensen er al enkele uurtjes nachtrust op heb-
ben zitten. Maar niets was minder waar, al bij het spoor 
komende van Mierlo Hout stonden de zangers ons al 
op te wachten; wel verschrikkelijk vals, maar met zoveel 
passie en toewijding dat ik ze dat alsnog vergeef. Vervol-
gens werd via het nieuwe, oude station van Brandevoort, 
de Veste aangedaan en daar was het pas echt feest. Op 
verschillende plaatsen stonden kraampjes met fruit en 
energiedrankjes waar we bij konden tanken voor de res-
terende kilometers.
Voor mij was dit een prachtmoment om even een pauze 
in te lassen en mijn voeten te verzorgen - even zitten in 
’t BrandPunt. Nou, die naam kon niet treffender, want ik 
wist meteen toen ik mijn schoenen en sokken uittrok te 
melden waar het brandpunt lag, en ik kan je verzekeren 
dat er heel wat dependances aanwezig waren. Maar goed, 
de inwendige mens werd een hart onder de riem gesto-
ken met een lekkere kop bouillon, de voetjes werden 
heerlijk ingezalfd en ja, een beetje tot mijn spijt, moest ik 
toen toch mijn reis weer voortzetten, want, hoe gezellig 
ook, er was een taak te volbrengen en wel de taak om 
tachtig kilometer te lopen binnen twintig uur.
Voor volgend jaar, want ik doe dan zeker weer mee, 
hoop ik dat de route ongewijzigd blijft en dat we we-
derom Brandevoort aan zullen doen; het was een warm 
welkom, een prettige afwisseling, en een grote steun in 
de rug met veel gezelligheid.
En wat is een Kennedymars zonder gezelligheid, niets 
toch? En ja hoor, ik heb hem uitgelopen: om 14.02 uur 
kwam ik moe maar voldaan over de finish.
Brandevoort, tot volgend jaar, tot Kennedymars!!!!

ton gijsberts

kennedymars 2009
   nieuwe stijl

Toen afgelopen maart bekend werd dat de Kennedymars 
onze wijk zou aandoen, werden wij direct enthousiast. Er 
werden plannen gemaakt voor een feestje met een Ame-
rikaans tintje. Tijdens het feestje zouden we de lopers 
gaan aanmoedigen. Toen was het zover. De weergoden 
waren ons erg gunstig gezind, zodat we al vroeg op de 
avond begonnen met het opbouwen. We kregen tijdens 
het opbouwen al erg leuke reacties, dus de sfeer zat er 
goed in. Geheel in de stijl van Kennedy waren we klaar 
voor de eerste lopers. Tot onze grote verbazing werden 
we al om 23.15 uur tot de orde geroepen door omwo-
nenden. Overal in de wijk waren activiteiten; het zou im-
mers de nacht van Brandevoort zijn en dat gaat gepaard 
met enig geluid. Een dweilorkest dat ingehuurd was door 
Brandpunt kreeg tot twee keer toe een waarschuwing 
van de politie en pakte hun boeltje op lang voordat de 
laatste lopers Brandevoort gepasseerd waren. Waar zijn 
we dan mee bezig!?! De lopers hadden nog genoeg lange, 
stille en donkere stukken voor de boeg. Laten wij ze dan 
feestelijk onthalen en ze door de nacht heen helpen. 
Mede door de leuke initiatieven die in onze wijk wa-
ren, hebben veel lopers Brandevoort als een hoogtepunt 
ervaren. Hopelijk worden we volgend jaar weer in de 
ssbbroute opgenomen. Voor degenen die niet één nacht 
per jaar tegen wat geluid kunnen: 3 juli volgend jaar maar 
even de wijk verlaten. n

anneke veekens
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wijkhuis ‘t brandpunt bruisend brandevoort

hoge sPanning in brandevoort bij Fi-
nale Dancing with the StarS 11 juli 2009

De zaal was weer gezellig druk, de spanning was te voe-
len. Na het voorstellen van de jury werden janneke en 
Ton van Santen van dansschool Burning Point in het zon-
netje gezet voor hun prestatie met dit evenement. Deze 
keer was er een sterke jury met als gasten: burgemees-
ter jacobs, jan Postulart, bekend van DWS op tv, de heer 
van Marwijk van stadspromotie Helmond, en de leden 
van de jury die er de vorige keren ook bij waren.
De avond begon met een demonstratie van Dansstudio 
LOL en later kwam er ook nog een demonstratie van 
Dansschool Friends. Deze scholen lieten zien dat er op 
heel veel verschillende manieren gedanst kan worden. 
Geweldig om te zien.
Toen was het de beurt aan de finalisten.

Als eerste paar dansten Anky Puts en Lambert van den 
reek de tango en later op de avond door de slow fox-
trot. Het tweede paar, Anita van Beek en renee Lange-
wouter, volgde met een Engelse wals en de samba. Als 
derden volgden ria Bloks en roelof-jan Bouwknegt met 
de quickstep en samba. Als vierde paar ging Marita van 

den reek met Patrick Dooms de vloer op voor de tango 
en de jive. Het vijfde paar, joyce van Schoonderwalt en 
Thom Bloks, danste de rumba en een paso doble. Als 
laatsten dansten Lieke Sauvé en Fons Bosman de Engelse 
wals en de chachacha.

Alle paren dansten geweldig, het was heel mooi om te 
zien. Lieke en Fons hadden nog een nieuwe figuur ge-
maakt, de swiffel swaffel. Als klap op de vuurpijl werd er 
nog gedanst door Silke en robert Hoefnagels, profes-
sionele dansers, fantastisch, maar ik vraag me af of je er 
geen blauwe knieën aan overhoudt. Daarna was er de 
spanning wie de winnaars waren van de avond. Alle dan-
sers waren geweldig en er was dan ook niet zoveel ver-
schil in punten. Maar er kan er maar een de winnaar zijn 
van Dancing with the Stars 2009, en dat was het danspaar 
Lieke Sauvé en Fons Bosman.

Zij moeten volgende keer de wisselbeker verdedigen. 
Het was een geweldige avond en een mooi evenement. 
Alle dansers, medewerkers en vrijwilligers: bedankt voor 
jullie grandioze inzet en medewerking. Het was top! Tot 
de volgende keer. n

mia verhoeven

In het najaar van 2009 en het voorjaar van 2010 is er in 
wijkhuis ’t BrandPunt weer van alles te doen.
Natuurlijk is ’t BrandPunt er allereerst als huiskamer van 
Brandevoort en kunt u er binnenlopen om een glaasje 
te drinken en gezellig even te kletsen. Verder zijn er veel 
verenigingen/groepen die hun activiteiten in wijkhuis 
’t BrandPunt plaats laten vinden. Kijkt u maar eens op de 
website www.brandpunt.info.

BrANDEVOOrTEr 2009

Dit jaar wordt de eerste Brandevoorter gekozen uit de 
vele mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor 
onze mooie wijk. Deze verdiensten kunnen betrekking 
hebben op het Brandevoort van voor 1999, op het hui-
dige Brandevoort of op beide periodes.
Wanneer u iemand weet die in aanmerking komt voor 
de titel Brandevoorter 2009, kunt u hem of haar nomi-
neren. Deze persoon mag geen bestuurslid zijn van de 
Stichting Sociaal Cultureel Centrum. U kunt uw nomina-
tie indienen via de website van wijkhuis ’t BrandPunt of 
via formulieren die te verkrijgen zijn in wijkhuis ’t Brand-
Punt. Kandidaten kunnen tot 15 november 2009 worden 
aangemeld.

De jury bestaat uit personen van buiten de wijk en en-
kele bestuursleden van de SSCC. De voorzitter komt 
van buiten de wijk. Deze jury selecteert drie genomi-
neerden, waarna de namen van deze mensen worden 
gepubliceerd. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst wordt de 
Brandevoorter 2009 bekend gemaakt. Hij of zij krijgt een 
speciaal ontworpen kunstwerkje, een oorkonde en een 
persoonlijk geschenk. Daarnaast mag hij of zij aangeven 
welke organisatie binnen Brandevoort een extra bedrag 
van €1.000,- ter beschikking krijgt voor haar goede werk. 
De overige genomineerden krijgen ook een oorkonde en 
een persoonlijk geschenk en mogen ieder € 500,- uitde-
len binnen de Brandevoorter organisaties.

AED EN EHBO

In november 2009 worden er in wijkhuis ’t BrandPunt 
lessen in AED en EHBO gegeven. Deze lessen vinden 
plaats op zaterdagochtend. U kunt zich hiervoor aan-
melden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
beheerder van wijkhuis ’t BrandPunt, Toon joosten. 
Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0492 -432013, 
overdag in wijkhuis ’t BrandPunt en via e-mailadres 
beheerder@brandpunt.info.

nieuws uit ’t brandpunt
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tom sligting Cabaret
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KUNSTENAArSWEEKEND 6 EN 7 FEBrUArI 2010

In het weekend van 6 en 7 februari 2010 staat ’t Brand-
Punt in het teken van de kunst. De Stichting Sociaal Cul-
tureel Centrum organiseert dan een weekend waarin 
enkele kunstenaars die binding hebben met Brandevoort 
hun kunstwerken kunnen exposeren. Het gaat daarbij 
om bijvoorbeeld schilders en beeldhouwers. Voor deze 
expositie zijn er nog enkele plaatsen vrij. Als u graag deel 
wilt nemen aan dit weekend kunt u zich tot 15 november 
aanmelden bij Ingrid Tielemans via e-mailadres pr@bran-
devoort.info of via telefoonnummer 06 29011435. Voor 
meer informatie kunt u zowel bij Ingrid Tielemans als bij 
Toon joosten terecht. 
Gezien het beperkte aantal plaatsen dat nog vrij is, kun-
nen wij niet garanderen dat u al in februari 2010 mee 
kunt doen. Bij veel aanmeldingen overwegen wij om in 
het najaar van 2010 een tweede kunstenaarsweekend te 
organiseren. Mensen die zich nu hebben aangemeld en 
niet mee kunnen doen, worden dan als eersten benaderd. 

PrOGrAMMABOEKjE

De Stichting Brandevoort in Actie brengt dit jaar voor 
het eerst een programmaboekje uit, met daarin de ac-
tiviteiten en voorstellingen van het najaar 2009 en het 
voorjaar 2010 die de Stichting organiseert. Hierin vindt 
u meer informatie over de voorstellingen, de artiesten, 
de prijzen en ook kunt u zich inschrijven voor de diverse 
activiteiten. Dus, let op uw brievenbus.
Hieronder staat alvast een eerste selectie van de activi-
teiten in ons wijkhuis. 

DE SPEELGOEDBEUrS
Op 10 oktober wordt de jaarlijkse speelgoedbeurs ge-
houden. Volwassenen kunnen voor €10,- per tafel een 
of meerdere tafels huren en daar hun, nog in goede staat 
verkerende, speelgoed verkopen. Wij vragen de verko-
pers om de spullen die aan het eind van de dag niet ver-
kocht zijn, weer mee naar huis te nemen.
Het inrichten/opbouwen van de tafels kan vanaf 9 uur ’s 
morgens. De beurs gaat om 10.00 uur open voor publiek. 
De afmeting van de tafel is 140 x 80 cm.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Brandevoort in Actie, via e-mail activiteien@brande-
voortinactie.nl of via het wijkhuis ’t BrandPunt. U kunt 
ook op de website van Brandevoort in Actie kijken: 
www.brandevoortinactie.nl.

HOLLANDSE AVOND
17 oktober staat ’t BrandPunt in het teken van de Hol-
landse muziek, dans, drankjes en hapjes. De stichting 
Brandevoort in Actie organiseert samen met dansschool 
Burning Point een Hollandse Avond. Er treden verschil-
lende artiesten op, ook echte Brandevoorter artiesten. 
Onder anderen Dave joosten en de Blue Sisters.

Toegangkaartjes zijn te verkrijgen bij wijkhuis ’t Brand-
Punt en bij Dansschool Burning Point en kosten €7,50 
per kaartje. 

TOM SLIGTING CABArET
Tom Sligting brengt op 24 oktober het cabaretprogram-
ma Sligtings Verlichting. Tom is in 1994 begonnen met ca-
baret in Amsterdam, met Comedy Café. Sinds die tijd is 
hij steeds bekender geworden. Hij treedt op in alle grote 
schouwburgen in Nederland en is ook bekend van tv 
en film. Het cabaretprogramma Sligtings Verlichting gaat 
over de zaak van zijn vader die overgedragen wordt aan 
Tom, die geen verstand van verlichting heeft. Tom is op 
zijn best als hij dicht bij zichzelf blijft en dat doet hij in 
deze voorstelling. Kaarten à €15,- zijn te verkrijgen via 
’t BrandPunt. 

DE HOUTSE TONEELGrOEP SPEELT BellA ITAlIA
Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november is het 
weer tijd voor toneel. De Houtse Toneelgroep speelt 
voor u een klucht van Carl Slotboom over het leed dat 
vakantie heet.
U gaat mee naar een bungalowpark aan de Italiaanse ri-
vièra waar het heerlijk genieten is van de rust en ruimte. 
Alhoewel rust? Op het park verblijven een aantal eigen-
aardige vakantiegangers. Sommigen houden er maar een 
aantal vreemde gewoonten op na. Allen hebben zij ech-
ter één doel: genieten van Bella Italia! Dan gebeurt er 
iets wat ervoor zorgt dat de gasten op gespannen voet 
met elkaar komen te staan. Zal de rust wederkeren? En 
zal iedereen kunnen genieten van een welverdiende va-
kantie? Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.15 uur), entree: 
€6,- Kaarten reserveren via www.houtsetoneelgroep.nl 
of in de voorverkoop vanaf 29 september bij De Ge-
seldonk en wijkhuis ’t BrandPunt

MArK VAN DE VEErDONK
Deze Brabantse cabaretier treedt op 6 november 2009 
op in wijkhuis ’t BrandPunt. Hij staat voor veel lachen, 
vreemde types en veel variaties. Mark weeft invallen en 
actuele improvisaties door elkaar en weet daar toch 
weer een samenhangend geheel van de smeden. Deze hi-
larische cabaretier is winnaar van het Leidse Cabaretfes-
tival. Hij is ook vaak te horen op radio Omroep Brabant.
Kaarten voor dit geweldige optreden zijn te verkrijgen in 
’t BrandPunt voor €15,- per stuk. 

rOCK-‘N-rOLL MET CC & THE rEBELS
Op 14 november 2009 gaat het dak eraf met CC & The 
rebels. Deze groep bestaat uit vijf dynamische muzi-
kanten, een zanger, twee gitaristen, een bassist en een 
drummer. Zij spelen voornamelijk muziek uit de jaren 
‘50 en ‘60. Voor velen van ons een feest van herkenning. 
U bent van harte welkom om te komen swingen, twisten 
en luisteren. Kaarten voor deze avond zijn te verkrijgen 
in wijkhuis ’t BrandPunt voor €7,50 per stuk. n
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De bewoners van de Kaldersedijk maken zich vooral 
zorgen over de ontsluiting. Hierover is nog geen defi-
nitief besluit genomen door de gemeente Helmond; De 
ontsluiting komt van links naar rechts onder de velden 
door. Van de Kaldersedijk naar de weg Brandevoort (tus-
sen de afrastering en de witte boerderij)
 
Voor de tijdelijke kledingaccommodaties is wel een 
bouwvergunning afgegeven, maar er loopt een bezwaar 
van de bewoners. De gemeente bouwt door op eigen 
risico. Er komen 5 parkeerplaatsen langs de Kaldersedijk 
voor de ambulance en scheidrechters. Er wordt alleen 
in het weekend gebruik van gemaakt. Voor trainingen 
maakt men nu gebruik van de tijdelijke kleedlokalen in 
de huidige schuur. De parkeerplaats rondom de schuur 
is de enige en blijft de enige parkeerplaats voor auto’s. 
rondom de velden komt er een parkeerverbod. De ge-
meente gaat een bewegwijzering maken zodat men via 
de Brandevoortsedreef - Voort en de Brandevoort naar 
het sportpark moet rijden. Over 2 jaar komt de defini-
tieve invulling en liggen er 3 voetbalvelden en 1 trainings-
veld of 4 volwaardige velden. Het hart van het sportpark 
wordt ongeveer de plaats waar nu de tijdelijke units 
staan. Op 29 september tijdens de klankbordvergadering 
in ’t BrandPunt zal wethouder Stienen de besluitvorming 
omtrent de ontsluiting van de Kaldersedijk met de be-
trokken bewoners bespreken.
 
Tijdens de informatieavond voor bewoners zegt jan van 
Loon toe een brief te schrijven naar de gemeente in ver-
band met de ontsluiting. De aanwezige bewoners vinden 
de ontsluiting het belangrijkste punt. Ze zijn in principe de 
enige gebruikers van de weg en worden nu door ouders 
van de kinderen op hun rijgedrag aangesproken (ten on-
rechte is de mening, want ze wonen daar). Op dit moment 
is het moeilijk om met landbouwvoertuigen over de weg 
te rijden in verband met de vele kinderen, fietsen en auto’s.
 

bewoners van de kaldersedijk 
             gepasseerd?

MISLEIDING
De tijdelijke accommodatie is aangevraagd door de ge-
meente voor locatie Brandevoort 13 en nu blijkt er ge-
bouwd te zijn op locatie Kaldersedijk. De bewoners van 
de Kaldersedijk geven aan dat zij misleid zijn door deze 
aanvraag. De bewoners zijn bijzonder teleurgesteld in 
gemeente Helmond. Deze teleurstelling is nog versterkt 
door het niet geïnformeerd worden over de plannen en 
door het stelselmatig omgekeerd werken, namelijk eerst 
uitvoeren en daarna pas informeren. De gemeente luis-
tert niet naar de bewoners, de vergaderruimte is te klein 
en tot slot weten de voorlichters niet goed wat de gren-
zen van de inspraak zijn. 2 bewoners wordt het teveel en 
lopen boos weg. n

PP
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Zaterdag 31 oktober is het weer Halloween. Geesten 
dwalen rond, uit de mist doemen vage gedaantes op; 
kortom dat wordt weer lekker griezelen in Brandevoort. 
Zoals je ondertussen gewend bent, wordt er op deze 
spannende dag weer van alles georganiseerd, dus noteer 
het alvast in de agenda, want het belooft een spektakel 
te worden! 

WEErSINVLOEDEN
Hoewel we vaak mooi (droog) weer hebben gehad, wa-
ren we afgelopen editie iets minder gelukkig. Dit heeft 
ons doen besluiten om te zoeken naar een oplossing, 
en die is gevonden in de vorm van de Brandevoortse 
Hoeve! Gezien de ligging, de entourage, de aansluiting op 
de bestaande route en de achtergrond van Halloween, 
dat namelijk van oorsprong een oogstfeest is, een per-
fecte locatie.

OM IN DE STEMMING TE KOMEN
Vanaf vijf uur ben je van harte welkom op de spooky 
Brandevoortse Hoeve waar al van alles te zien en te 
doen zal zijn. Er is de mogelijkheid om iets warms te 
eten, zodat de maag nog even goed gevuld kan worden, 
en mocht je je nog moed in willen drinken, dan kan dat 
vanzelfsprekend ook.

LAMPIONNENTOCHT
Uiteraard is er de vertrouwde lampionnentocht. Om zes 
uur gaan we verzamelen en tegen half zeven trekken we 
met z’n allen, natuurlijk verkleed en met zoveel moge-
lijk lampionnen, door de griezelstraten van Brandevoort. 
Vele buurtbewoners zijn jaarlijks uren bezig om hun huis 
om te toveren tot een heus spookhuis, tuinen worden 
kerkhoven en de vleermuispopulatie tiert plots welig. Er 
worden in de tuinen en op straat allerlei acts opvoert 
door figuren die je eerder nooit bent tegengekomen… 
of toch wel? Als je overigens niet langs de route woont, 
maar tocht een act op wilt voeren kunt je contact op 
nemen met Marcel de Haas 0492-476711.

PrIjZEN
Wij hopen dat Halloween nog meer gaat leven en dat we 
het met z’n allen elk jaar prachtiger maken. We belonen 
jullie ijver graag en daarom worden er weer leuke prij-
zen vergeven. Er zijn prijzen voor de mooist versierde 
straat, het mooist versierde huis, de leukste zelfgemaakte 
lampion, de origineelste verkleding voor meisjes, jongens 
en groepen. De prijsuitreiking vindt aansluitend aan de 
tocht plaats. Tevens vind dan ook de prijsuitreiking van 
de kleurwedstrijd van de BC, zie Halloweenkleurplaat 
elders in dit blad, plaats.

HALLOWEEN AFTErPArTY
Evenals afgelopen jaren stopt het feest niet na afloop 
van de prijsuitreiking van de lampionnentocht. Nee, dan 
begint de Halloween Afterparty. Even met je kinderen 
bijkomen van al het gegriezel en onder het genot van een 
hapje en een drankje samen met buurtgenoten alle leuke 
acts, mooi versierde huizen, schitterend uitgedoste per-
sonages en zeker ook de angstige momenten nog eens 
de revue laten passeren. De kinderen kunnen fijn nog 
even met elkaar spelen of naar een leuke film kijken.

INSCHrIjVEN EN VErDEr INFO
Al enthousiast? Het inschrijfformulier, met aanvullende 
informatie, wordt eind september via de basisscholen in 
Brandevoort verspreid. Wij verklappen nog niet alles en 
houden het graag, geheel in sfeer, nog een beetje span-
nend, maar als u echt uw nieuwsgierigheid niet kunt be-
dwingen, kijk dan op onze site www.halloween.brande-
voort.nu. PAS OP…… het is niet altijd verstandig om te 
nieuwsgierig te zijn!
Verder kunnen we nog vrijwilligers gebruiken die mee 
willen werken om dit geweldige evenement in goede ba-
nen te leiden op 31 oktober (en in de toekomst). Graag 
zien wij uw reactie tegemoet via Halloween@brande-
voort.org. Griezelige groeten, n

halloween brrrandevoort

halloween 2009
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gezondheidscentrum
     brandevoort
  haptotherapie-praktijk

In deze aflevering van de Brandevoorter Courant een 
interview met Frank Mandos, haptotherapeut gevestigd 
in het Gezondheidscentrum Brandevoort.

Frank Mandos, geboren op 11 augustus 1958 in Tilburg, 
is eigenlijk vanaf zijn vroege jeugd al zeer geïnteresseerd 
in mensen en in contacten met mensen.
Vanuit die visie koos hij dan ook voor de hbo opleiding 
Verpleegkunde in Eindhoven. Na deze opleiding kwam hij 
uiteindelijk terecht in de GGZ en studeerde verder in de 
richting sociale psychiatrie. Na hierin ruim vijfentwintig 
jaren met plezier gewerkt te hebben, kwam hij vijftien 
jaar geleden in aanraking met haptonomie en haptothe-
rapie, een behandelmethode die hij integreerde in zijn 
werk met patiënten met ernstige psychosociale en psy-
chiatrische problematiek. Ofwel, een behandelmethode 
die hijzelf kort benoemt als: terug naar het gevoel.
Hij zag in zijn werk binnen de GGZ heel vaak de heil-
zame uitwerking hiervan en zo besloot hij zich verder 
in deze therapie te gaan bekwamen om daarna door te 
gaan als zelfstandig GZ-haptotherapeut (Gezondheids-
zorg-Haptotherapeut).

Dit wil zeggen, dat de hierbij aangesloten therapeuten 
geregistreerd zijn bij de erkende beroepsvereniging voor 
haptotherapeuten, de V.V.H. (www.haptotherapeuten-
vvh.nl). Een vereniging die garant staat voor professio-
nele hulpverlening en een streng nascholingbeleid voert. 
De aangesloten leden moeten voldoen aan strenge eisen 
en beschikken over een gedegen vooropleiding in de ge-
zondheidszorg met zowel paramedische als psychologi-
sche kennis. Door al deze maatregelen kunnen cliënten 
de beste kwalitatieve en professionele behandeling krij-
gen waar ze recht op hebben. 

Haptonomie is de leer van het gevoelsleven. Haptothe-
rapie (de therapeutische toepassing van haptonomie) is 
een behandelvorm die mensen meer bewust kan maken 
van hun gevoelsleven zodat er weer een gezond even-
wicht kan ontstaan tussen denken, voelen en handelen.
Omdat in deze tijd veelal de nadruk ligt op het verster-
ken van de individualiteit en presteren, leven velen on-
der een enorme druk. Hierdoor kunnen blokkades ont-
staan in het gevoelsleven die zich kunnen uiten in allerlei 

klachten op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld angst- en 
stemmingsklachten, karakterproblemen, burn-out pro-
blematiek, faalangst enzovoort. Met deze klachten, maar 
ook met relationele- en intimiteitsproblemen kunnen 
mensen, na bijvoorbeeld overleg met hun huisarts, psy-
choloog of fysiotherapeut, maar ook op eigen initiatief, 
terecht bij een haptotherapeut.

In het Gezondheidscentrum Brandevoort werkt de hap-
totherapeut heel nauw samen (onder andere door over-
leg) met de andere disciplines, om voor een ieder een 
passende professionele behandeling te kunnen bieden. 
Na een intakegesprek van een uur kan gestart worden 
met de behandeling. Een GZ-haptotherapeut werkt met 
drie behandelmethoden:
1. Inzichtgevende gesprekken; waardoor men inzicht  
 kan krijgen in de levenspatronen met de focus op de  
 eigen beleving en ervaring.
2. Positiebepaling; dit doet de therapeut door te kijken  
 hoe iemand beweegt. Dit vertelt namelijk heel veel  
 over hoe iemand zich werkelijk voelt. Door erva- 
 ringsgerichte oefeningen aan te bieden wordt de cli- 
 ënt zich weer bewust van zijn/haar positie, in verbin- 
 ding met de ander en in wisselwerking met de omge- 
 ving. 
3. Directe aanrakingen; waardoor weggestopte emoties  
 los kunnen komen waardoor men weer leert te  
 doorvoelen en verder kan met leven vanuit de vitale  
 kern. 

Door haptotherapie kun je leren je weer bewust te wor-
den van wie je nu werkelijk bent!
De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze therapie 
helemaal ofwel gedeeltelijk in het aanvullende verzeke-
ringspakket. Dit heeft geen consequenties voor uw eigen 
bijdrage.

GZ-haptotherapeut Frank Mandos van SGCB werkt op 
de woensdagavonden en op donderdag en vrijdag de 
hele dag. U kunt hem bereiken voor informatie op: 06 
53681421 of 0492 504725, e-mail: haptotherapie@sgcb.
nl en info@htc-collegare.nl n

md



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 vra-
gen 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 web-
site www.brandevoortercourant.nl 

deze maand: Familie PijPers

rik Pijpers (48) is nucleair geneeskundige en woont 
met zijn vrouw Cora en kinderen Eva (12) en Lukas (9) 
sinds drie jaar op de hoek van het Louwerserf en de 
Stepekolk-oost. Geboren en getogen in rotterdam, had 
hij altijd een hang naar het bourgondische zuiden. Maar 
het zou nog lang duren voor het ervan kwam…
Na zijn studie geneeskunde aan de Erasmus Univer-
siteit en zijn militaire diensttijd, ging hij werken in het 
VU-ziekenhuis in Amsterdam. Toen de files tussen rot-
terdam en de hoofdstad echt te erg werden, gingen rik 
en Cora (eveneens rotterdamse in hart en nieren) emi-
greren naar Badhoevedorp. Daar kwamen de kinderen. 
Het zuiden bleef echter lokken, en na tien jaar wonen 
in het Amsterdamse vond hij een baan in het Catharina 
Ziekenhuis in Eindhoven. 
Vanwege de afstand waren rik en Cora op zoek naar een 
‘instapklaar’ huis, immers: een verbouwing regel je niet 
op minimaal anderhalf uur rijden. Na wat gegoogle von-
den ze Brandevoort en ze vielen er meteen voor. VINEX 
was altijd een vies woord geweest, maar nu waren ze 
om. Eindelijk nieuwbouw waarin mensen willen wonen, 
in plaats van architectonische experimenten. Gewoon 
een huis met een schuin dak. Het gevoel dat je huis en je 
woonomgeving er altijd al waren.
Het huis dat ze kochten is beneden speels ingedeeld: 
eerst een ruime hal, dan een woonkamer die door twee 
muurtjes is opgedeeld in een zithoek en kastendeel an-
nex doorgang naar de open keuken. Aan de woonkamer 
grenst een heerlijke serre die uitkomt op de gelukkig niet 
te grote achtertuin.
Boven zijn de slaapkamers, waarbij Lukas nog de beschik-
king heeft over een spannend speelzoldertje boven de 
keuken. De tweede verdieping is een grote open ruimte, 
die, zoals zo vaak, dienst doet als werkkamer, bergruimte 
en strijkkamer.

Het bevalt het hele gezin uitstekend in Brandevoort en 
in Brabant. De landelijke omgeving zorgt na drie jaar nog 
steeds voor een ‘vakantiegevoel’ en door de bossen te 

kunnen fietsen zonder bijna iemand tegen te komen is 
nog steeds onwennig, maar wel geweldig. Om van de 
verse asperges die ‘om de hoek’ te koop zijn nog maar 
te zwijgen.
De kinderen vonden de verhuizing natuurlijk helemaal 
niks, maar zouden nu ook niet meer terug willen, zeker 
Lukas niet, want die kan hier heerlijk buitenspelen. En 
ook Eva heeft haar draai inmiddels helemaal gevonden.
Dat er in de wijk zoveel wordt georganiseerd is ook een 
enorm pluspunt en zorgt ervoor dat nieuwkomers met-
een aan van alles mee kunnen doen en buurtbewoners 
kunnen leren kennen. Nu het winkelcentrum meer vorm 
heeft gekregen begint De Veste ook meer en meer een 
dorpscentrum te worden en gaat meer leven.
Niet per se Brandevoorts, maar wel ergerlijk, is het feit 
dat er door sommige buurtbewoners gevaarlijk hard 
wordt gereden in de smalle straten. n

gP
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laatste aCtie voor stiChting 
de oPkikker: disCo

Op zaterdag 4 juli werd er in wijkhuis ‘t BrandPunt een 
disco gehouden voor de groepen 6, 7 en 8 uit Brande-
voort. De opbrengst van de avond was bestemd voor het 
goede doel: Stichting de Opkikker.
Dat er behoefte is aan zo’n avond voor de jeugd in de 
wijk bleek uit het aantal aanmeldingen: maar liefst 140 
kinderen zijn op deze disco afgekomen.
Bij zomerse temperaturen werd er gechilled en gedanst 
op de muziek van Dj Menno. Groep 8 van De Vendelier, 
die deze avond verzorgde, schonk de drankjes en zorgde 
voor optredens. Met onder andere De Toppers, dansacts 
en een live optreden van zangeres jazzie vermaakten zij 
de kinderen tussen het dansen door.

fotowedstrijd buurtbarbecue

Al met al een groot succes, mede dankzij de vrijwilligers 
van wijkhuis ‘t BrandPunt, de sponsors die voor de dj ge-
zorgd hebben, de sponsors van de dranken, alle hulpou-
ders en natuurlijk de kinderen zelf.
De opbrengst van deze avond was ruim € 360,- en met 
de vorige acties is het totaalbedrag uitgekomen op het 
fantastische bedrag van € 2628,-!
Op 17 juli is tijdens een feestelijke bijeenkomst van kin-
deren, leerkrachten en ouders een symbolische cheque 
ter waarde van dit bedrag aan de Stichting overhandigd. 
Uiteraard waren zij heel blij met dit mooie resultaat en 
de inzet van de kinderen die eraan bijgedragen hebben 
dat langdurig zieke kinderen een leuke dag kunnen be-
leven! n

helene van der knaap en karin van de vorle 

In de vorige BC hebben we een fotowedstrijd 
aangekondigd. Helaas liet de techniek ons in de 
steek… Daarom het verzoek opnieuw uw straat-
feestfoto in te sturen. De winnaar krijgt een leuke 
prijs. Insturen via de button Reageren op de site 
www.brandevoortercourant.nl. Onder Artikel in-
zenden is een invulvak voor het uploaden van een 
foto. n

de redactie

actie opkikker
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Voor de 5de opeenvolgende keer is op Golfclub de Gul-
bergen de Brandevoorter Golfdag georganiseerd. Het 
aantal deelnemers is veel hoger dan in voorgaande jaren. 
Wellicht komt dit mede door de extra aandacht voor 
vermaak op het Lustrum van de Golfdag.
Maar liefst 72 deelnemers doen mee aan het evenement 
en is daarmee compleet volgeboekt. De dag begint tra-
ditioneel met koffie en gebak in het clubhuis. Na de in-
troductie en de jaarlijkse terugkerende groepsfoto start 
de wedstrijd middels een gun shot om 1 uur ’s middags.
Het is heerlijk nazomerweer en de strijd op de golfbaan 
brandt al meteen los. Iedereen komt tegen 6 uur weer 
binnen om te genieten van een wel verdiende borrel.  De 
namiddag en avond worden opgeluisterd met muziek van 
onze wijk-dj Djon Snel. 
Tegen half acht zijn alle punten geteld en begint de prijs-
uitreiking. Het koppel dit jaar met de beste score is rol-
and Koster en Marco de Hondt. Zij zijn eervol eerste en 
nemen de wisseltrofee mee naar huis om deze volgend 
jaar weer te kunnen verdedigen.
Zij blijven het koppel Harold van Gaal en Marjon Dek-
kers als ook het koppel Stef van den Boogaard en Sylvia 
van Loenhout voor, die respectievelijk 2e en 3e worden.
Voor de dames zijn er dit jaar extra prijzen. Wies Goed-
hart wint de dames Longest Drive. 
De prijs voor de dame die het dichtst bij de hole slaat  
hoeven we dit jaar niet uit te reiken. De organisatie be-
sluit daarom de neary prijs uit te reiken aan de best spe-
lende rookie, namelijk Monique Wouterse.
Gelukkig voor een sponsor is er geen hole-in-one gesla-

gen. Hierdoor kan de Audi r8 5.2 V10 t.w.v. E 220.000,- 
weer terug op de aanhanger naar de showroom in Son.
Ook onder de mannen zijn de prijzen rijkelijk verdeeld. 
Zo wint Klaasjan Ypenburg de Longest Drive met een 
klap van meer dan 200 meter!
De man met de meeste accurate afslag is dit jaar Stef van 
den Boogaard die de Neary kan bemachtigen.
Na de prijsuitreiking geniet iedereen van het heerlijke 
barbecue buffet en kletst men nog lang na over de erva-
ringen van de dag. Tegen 22.00 uur is het progamma ten 
einde en verlaat iedereen moe maar voldaan het clubhuis.

Al met al weer een superdag om op terug te kijken. En 
gezien alle positieve reacties van sponsors en deelne-
mers komt er volgend jaar zeker weer een vervolg.
In principe staat de Brandevoorter Golfdag dan ook 
weer gepland en wel op zondag 19 september 2010. 
Schrijf deze datum alvast in je agenda of beter schrijf je 
nu alvast in via onze site www.golf.brandevoort.nu. Dan 
blijf je in ieder geval op de hoogte en kun je je als eerste 
aanmelden voor de volgende editie van de Brandevoor-
ter Golfdag.
De organisatie wil tevens hierbij alle sponsoren bedan-
ken die hebben bijgedragen aan deze fantastische dag. 
Onze dank gaat uit naar: Rabobank Helmond, RSW Accountants, De 

Vestelier financiële dienstverlening, Buro van liempd Nuenen, Fiscuraat, Auto 

lichtstad - Audi,  Imtech, Joosten Architecten, ITW/Cader,  MGM makelaardij,  

Woonveste,  DecoArt Snoeks, Avero Achmea,  De Horrengigant, Buro Paper-

clip, Plus Hans Van Aerle, Threvon Internetservices, Ferox-Design, The House, 

Spons en Startpagina Brandevoort. n

      5de brandevoorter golfdag
  

 weer een succesvol evenement



j aar gang 10  september 2009   33

De winnaar van de junipuzzel is: P. Munnich. Van Harte gefeliciteerd. De oplossing is nieuwbouw.

Deze maand een woordzoeker; sommige letters worden vaker gebruikt. De overgebleven woorden vormen de oplossing.
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. 
Daar vindt u het formulier puzzel. Uiterste inleverdatum is 11 oktober. Succes!

de september puzzel  

Avondzon, badlaken, bal, barbecue, bier, bikini, blokfeest, bouwvak, brandevoorterdag, camping, caravan, feest, fietstocht, fun, 
Hand, Happyfeet, Hitte, Houtskool, Jacuzzi, Jolyt, Kamp, Kennedymars, Kindervakantieweek, Koeltas, Koffer, Komkommertyd,
ligbed, Midzomer, Mug, Parasol, Pierenbadje, Pilsje, Pret, Reces, Reis, Rose, Sate, Scouting, Spareribs, Strand, tafels, teek, tent,

terras, tuinstoel, uitje, Vakantie, Vrywilliger, Wandelen, Warm, Wesp, Ysblokje, Ysjes, Zee, Zomer, Zon, Zonnebrand,
Zonnebrandfestival, Zwemmen, Zwoel

 H M R E G I l l I W Y R V S E E l A A S

 I S u D I E o A l I G b E D E J S l I P

 M o S G K S o V I E I Z o f M J t E Z R

 W E t W A R M I N E N E R V f o S I Z E

 o R R R V D Y t R E M M o K M o K Y u l

 J b A E W Y R S l H K V R M A A K c c o

 o P N c u R A E R E A A W E E M E A A o

 l M D E o A D f t K o N l J I b P R J K

 Y K E S b N I D A R o W D D R S N A E S

 t D E R A V o N D Z o N Z A A E E V R t

 N N f W Y N t A I E o o b b H b N A S u

 b A t t E I H R R K M M V N f u M N P o

 l R A S E G c b E E I t E E f Y P P A H

 o b f Z t N o E R V S b A R D N Z R R I

 K E E W E I t N A K A V R E D N I K E t

 f N l E o t S N I u t G N I P M A c R t

 E N S M Z u t o o S l N A P S E W R I E

 E o S M l o E Z E S E J K o l b S Y b A

 S Z X E l c I E t K o S A t E R R A S Y

 t D I N N S f b R A K N D E V o l o R t
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kindervakantieweek die was vet, die 
was Cool, die was okÉ!!!

Dit is met recht mijn moeilijkste klus als pr-vrouw van de 
werkgroep KVW Brandevoort. Want hoe is het mogelijk 
om een week samen te vatten die van het begin tot het 
eind fantastisch was en er zoveel gebeurde dat ik een 
keuze moet maken waar ik over ga schrijven. Lastig hoor, 
want de lijst is te lang. Daarom jat ik maar een format 
van SBS 6 en neem jullie mee in de vijfentwintig meest 
bijzondere momenten van: KVW Brandevoort.

25 Een plein vol kids en begeleiders in afwachting van de  
 opening van de eerste KVW Brandevoort
24 Het aarzelend meezingen van ons KVW lied
23 De spectaculaire opening waarbij de kids de op- 
 dracht kregen om vóór vrijdagavond 400 hoefijzers  
 te verdienen en te zoeken
22 De superleuke spelletjes op het schoolplein en op de  
 Kaldersedijk
21 Met z’n allen frietjes eten op het plein voor OBS  
 Brandevoort
20 De workshops dansen
19 De middeleeuwse activiteiten in de Stiphoutse bos- 
 sen, zwaardvechten, roofvogelshow, hutten bouwen,  
 kruidenbuiltjes maken (een beetje smokkelen anders  
 ben ik te snel bij nummer 1)
18 Een ochtend spelen in Speeltuin Helmond-West
17 Het vertrek van 11 bussen met kids en begeleiders  
 naar Irrland
16 De aankomst van 10 bussen met kids en begeleiders  
 in Brandevoort (ik zou de indruk kunnen wekken  
 dat we de stoute kinderen en begeleiders hebben  
 achtergelaten in Irrland, maar dat is natuurlijk niet  
 zo, want die waren er niet. Wel een aantal lege plek- 
 ken in de bus omdat het voor sommige kinderen,  
 met name de allerjongsten, te veel was om een hele  
 dag mee op pad te gaan)
15 Een rondje Brandevoort en zien dat de oudste deel- 
 nemers zich vermaken bij de visvijver onder toe- 
 ziend oog van visclub De Vissers
14 De activiteiten van de IVN en Scouting Brandevoort  
 in de Ecozone
13 Superleuke spelletjes bij onze Brandweer en niet te  
 vergeten de afsluiting met autobrand!
12 Het maïsdoolhof en alle andere leuke spelletjes bij  
 de Brandevoortse Hoeve
11 Donkere wolken die Brandevoort voorbij trekken  
 zodat we in de zon kunnen beginnen met het Midzo-
 meravondfeest
10 Een plein vol enthousiaste kinderen, ouders, spon- 
 sors en buurtbewoners die gezellig genieten van een  
 hapje, een drankje, een praatje en een spelletje
9  Het ongekende succes van het KVW-lied 

8 500 gekleurde ballonnen die de lucht in gingen ter  
 afsluiting van het Midzomeravondfeest
7 Het wegtrekken van de zon toen het plein er verla- 
 ten uitzag nadat alle feestgangers naar huis gingen
6 De kleine hoeveelheid afval na het Midzomeravond 
 feest zodat wij ook snel naar binnen konden om de  
 warmte op te zoeken
5 Schilderijen die een blijvende herinnering uitbeelden  
 aan de eerste KVW Brandevoort
4 Aan lange tafels lunchen met ruim 600 personen
3 De Vossenjacht vlak voor de ontknoping en afsluiting  
 van de eerst KVW 
2  Het inwisselen van de 400 hoefijzers voor de vier  
 gouden hoefijzers: de missie is geslaagd. De koning  
 kan naar het feest!!!!
1 Een plein vol tevreden gezichten aan het eind van de  
 eerste KVW

De oplettende lezer zal gemerkt hebben dat ik gesmok-
keld heb en begonnen ben bij maandagochtend en ge-
eindigd met de afsluiting op vrijdagmiddag. Dat klopt 
helemaal, maar ik kon echt niet kiezen, dus dit leek 
me de beste oplossing. Heb jij een ander favoriet mo-
ment, laat het dan weten in het gastenboek op onze site 
www.kvwbrandevoort.nl Op onze site vind je ook alle 
foto’s die gemaakt zijn tijdens de KVW. 
Ik ben supertrots dat het gelukt is om er met z’n allen 
een geweldige week van te maken; alle uren aan voorbe-
reiding zijn het dubbel en dwars waard geweest. Hulde 
aan alle (ruim) 300 enthousiaste vrijwilligers: ouders, 
buurtbewoners, familieleden, maatschappelijke stagiaires 
die hebben geholpen om deze week tot een succes te 
maken. Speciale dank voor de gastvrijheid en inzet van 
de vrijwilligers van de brandweer en de medewerkers 
van de Brandevoortse Hoeve en de inzet van Scouting 
Brandevoort, IVN en visvereniging De Vissers. Als het aan 
mij ligt volgend jaar weer! (Donderdag was namelijk mijn 
favoriete KVW-dag).
Het vrijwilligersfeest op vrijdagavond was trouwens ook 
erg geslaagd. Zelfs daar klonk uit volle borst het KVW-
lied!

Tot slot nog speciale dank aan jan Drouen (Stichting 
Brandevoort in Actie) voor alle steun en support en de 
medewerkers van onze uitvalbasis wijkhuis ‘t BrandPunt.
Een ding is zeker Brandevoort is weer een traditie rijker! 

Ook wil ik alle sponsors bedanken voor hun bijdrage aan 
deze onvergetelijke week: 
Rabobank Helmond, Chris Vogels Keurslager Nuenen, Van lente & de Vos, 

k i n d e r v a k a n t i e w e e k
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Na vier succesvolle Brandevoorterdagen kan een ver-
volg niet uitblijven. Zondag 20 juni 2010 is het daarom 
feest in Helmond Brandevoort tijdens de Brandevoor-
terdag 2010. 

LOCATIE
Het terrein van de Brandevoorterdag bevindt zich zoals 
gebruikelijk in het centrum van Brandevoort - De Veste 
- en wordt gevormd door het nieuwe wandelgebied tus-
sen het NS-station en het Multi Functioneel Centrum, 
inclusief het MFC zelf.

PrOGrAMMA
Een voorlopige greep uit het aanbod: brandweer-, politie- 
en landmachtdemonstraties, helikoptervluchten, dans-
demonstraties, roofvogelshow, kermisattracties, model-
boten, straattheater en dweilbands, en een uitgebreide 
braderie met een zeer uiteenlopend aanbod aan produc-
ten en activiteiten. Ook de inwendige mens wordt niet 
vergeten. Geniet op een van de vele terrassen van het 
grote aanbod aan eten en drinken.

VrIjWILLIGErS
Een feest als de Brandevoorterdag is alleen te realise-
ren met voldoende vrijwilligers. We zijn daarom op zoek 
naar enthousiaste hulp. Waar moet je aan denken: op-
bouw- en afbreekwerk, bemanning van verkoopkramen 
van bijvoorbeeld appelflappen, (technische) hand- en 
spandiensten, begeleiding op het jeugdterrein zoals bij de 
klimwand, terreinindelingen met dranghekken, bewegwij-
zering enzovoort.
Wil je meehelpen de Brandevoorterdag 2010 een succes 
te laten worden en heb je een paar uurtjes beschikbaar 
(hoe meer hoe beter), neem dan even contact op met de 
organisatie. Ik hoop dat we velen van u op deze groots 
opgezette dag mogen begroeten.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op 
www.brandevoorterdag.nl of neem contact op met 
de commissie via info@brandevoorterdag.nl of 
pr@brandevoorterdag.nl n

pr-commissie brandevoorterdag 2010
ingrid tielemans, patrick dooms

brandevoorterdag 20 juni 2010

k i n d e r v a k a n t i e w e e k

Party Tenten Service Rooijakkers, Saris/Van den Biezenbos Advocaten, Bak-

kerij ’t Bakkertje, C1000 Brouns, Matchfirst, Cafetaria Brandevoort Meeùs,

Administratiekantoor Van Broers & Co, Spring Kinderopvang, Brandevoorter 

Courant, Peer de Groenteman, Brandevoortse Hoeve, Winkelcentrum Kern-

kwartier Nuenen, Multiprint, Villa Vrolijk, Bart events, Buro Ben van lieshout, 

BouwCenter Swinkels, Van de Wegen Intern Transport, Tandarts Hein Kop-

pens, Wouters Bouwmaterialen, Bouwbedrijf P de Rooy & Zn, Gezondheids-

centrum Brandevoort, Tom’s Babycare, Beks Plinten Helmond, Panhuizen 

Graveerindustrie, Speeltuin Helmond-West, Mars Snackfood, Peijnenburg, 

Van Rijsingen, Pets Place Mierlo-Hout, Frits van der linden, ewalds Place, 

Intertoys Mierlo.

kvw brandevoort 26 juli tot en met 
30 juli 2010

Wij gaan als werkgroep weer enthousiast aan de slag 
met de voorbereiding voor de tweede editie van KVW 
Brandevoort. Heb je zin en tijd om de werkgroep te 
versterken, of wil jij volgend jaar als sponsor je steentje 
bijdragen? Stuur dan een mailtje naar info@kvwbrande-
voort.nl. Tot volgend jaar!

yvon cremers
werkgroep kvw brandevoort
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uPdate aCtiegroeP bezorgde ouders
 
In de zomervakantie heeft de gemeente hoger beroep 
ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank met 
betrekking tot de semi-permanente schoollocatie. De 
gronden die de gemeente daarvoor aanvoert zijn kort-
weg dat:

1 ouders van schoolgaande kinderen van de OBS 
 geen belanghebbenden zouden zijn
2 de rechtbank een onjuiste uitleg geeft van de Wet 
 ruimtelijke Ordening en dat de gemeente derhalve 
 niet de verkeerde procedure heeft gevolgd
3 de rechtbank een onjuiste conclusie trekt met be
 trekking tot de hoogspanning, dat wil zeggen wat 
 betreft de zones waarbinnen gebouwd zou mogen 
 worden.

We voeren daartegen inhoudelijk verweer bij de raad 
van State. We houden jullie uiteraard op de hoogte over 
de ontwikkelingen. 
Op de voorlichtingsavond van 30 juni heeft wethouder 
Stienen in beloofd om de geverifieerde berekeningen 
van specifieke zone eind juli openbaar te maken. Dat is 
niet gebeurd. Er schijnt wel een concept te zijn, maar 
dat wordt om onbekende redenen niet openbaar ge-
maakt. Is de berekende zone toch breder dan gedacht?

Door de wethouder en de gemeente wordt de indruk 
gewekt dat zij de zorgen van de ouders van schoolgaan-
de kinderen op de OBS zeer serieus nemen. Echter, het 
niet nakomen van afspraken en de stelling dat ouders 
geen belanghebbenden zouden zijn, rijmen daar niet 
mee. Sterker nog, het argument dat ouders van school-
gaande kinderen niet belanghebbend zouden zijn, vinden 
wij beledigend. De kinderen kunnen zelf geen verweer 
voeren, wie is dan wel belanghebbend? We hebben de 
wethouder daarop aangesproken. In antwoord heeft 

de wethouder laten weten dat dit argument op advies 
van de juristen van de gemeente wordt gevoerd. Verder 
zullen de berekeningen van TenneT openbaar gemaakt 
worden als deze door de gemeente zijn ontvangen, naar 
verwachting eind september.

Wij hebben daar per e-mail kortweg als volgt op gere-
ageerd:
1 Wij willen dat het rapport geverifieerd wordt door 
 één van de aangewezen partijen die een onafhan-
 kelijke berekening mag maken, op basis van infor-
 matie van de installatie door TenneT aangeleverd. 
 Het rIVM zal deze berekening verifiëren, waarmee 
 de zones bepaald zijn. Dit rapport dient door een 
 onafhankelijke partij geverifieerd te worden daar 
 TenneT geen officiële partij is en tevens belangheb-
 bende is. TenneT kan derhalve géén officiële rap-
 porten met berekeningen aandragen. De gemeente 
 kan deze cijfers dan ook niet publiceren als feitelijk.
2 Ten aanzien van het hoger beroep en het feit dat 
 ouders van schoolgaande kinderen geen belang-
 hebbenden zouden zijn het volgende: juristen vol-
 gen ook de opdrachtgever (in dit geval de gemeen-
 te) en kunnen dergelijke gronden op toezegging aan 
 burgers achterwege laten, omdat ze beledigend zijn 
 en de gemeente in een maatschappelijk verkeerd 
 daglicht stellen. Hiermee verstopt de gemeente 
 zich wederom, nu alleen achter het juridische ap-
 paraat.
3 Tot slot vinden wij het opmerkelijk dat de gemeen-
 te, de wethouder en het college pretenderen te 
 communiceren, terwijl wij niet op de hoogte zijn 
 gesteld van het uitstellen van de deadline van eind 
 juli, laat staan van de nieuwe opleverdatum.
4 Graag zien wij een kopie van het volledige, door 
 het rIVM geverifieerde, rapport vóór 30 septem-
 ber tegemoet.

Wij voelen ons gesterkt door alle positieve reacties van 
ouders die hebben aangegeven ons te steunen en belo-
ven dat we jullie op de hoogte zullen houden.

actiegroep ‘bezorgde ouders’
machiel, pieter, jasja

hoog
spanning
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uPdate aCtieComitÉ 530kv onder de 
grond

Na alle negatieve reacties van de bewoners van Bran-
devoort heeft de gemeente Helmond, onder aanvoering 
van onze wijkwethouder Frans Stienen, op 30 juni een 
presentatie gegeven in de sportzaal van ‘t BrandPunt. Er 
waren twee sessies: een bijeenkomst voor de ouders en 
een voor de overige bewoners. Medewerkers van Ten-
neT en het rIVM waren door de gemeente als specialis-
ten uitgenodigd om eventuele vragen te beantwoorden. 
De presentatie werd verzorgd door Victor de Coninck, 
die voor veel geld (er werd gefluisterd €5000,-) was in-
gehuurd. 
De gemeente had een foldertje verspreid met allerlei 
niet-relevante voorbeelden van apparatuur die vele ma-
len meer microtesla produceren dan de hoogspannings-
masten. De presentatie door het hoofd van het project-
bureau Harry Morskates was geen zuivere voorlichting, 
maar eerder propaganda. Op de gestelde vragen uit het 
publiek kwamen ontwijkende antwoorden en de heer 
De Coninck was een dirigent die zich zelf veel belangrij-
ker vond dan de vragenstellers. Al met al een tegenval-
lend geheel. 

EVEN EEN OPFrISSErTjE
Op 4 november 2008 is in een gesprek met wethouder 
Stienen de volgende essentiële vraag gesteld: {Wilt u, op 
basis van de nieuwe door rIVM voorgeschreven metho-
diek, nieuwe berekeningen te laten uitvoeren in verband 
met de voorgenomen samenvoeging? Indien de dan be-
rekende zone breder is dan in de plannen is voorzien, is 
verkabelen dan mogelijk en wat zijn de kosten daarvan?}
De antwoorden zijn toen door de wethouder toege-
zegd en de berekeningen zouden veertien dagen later 
in een tweede vergadering worden verstrekt. Die toe-
zegging is hij niet nagekomen. Er waren geen berekenin-
gen. De wethouder heeft toen alsnog het projectbureau 
opdracht gegeven deze berekeningen te laten uitvoeren. 
De actiegroep zou hierover geïnformeerd worden. Toen 
medio december 2008 gevraagd werd waar de bereke-
ningen bleven, werd ons te verstaan gegeven dat er geen 
berekeningen zouden komen en dat we, als we het er 
niet mee eens waren, maar naar de rechter moesten 
gaan. Indien de berekeningen toen conform de toezeg-
ging waren uitgevoerd, had de gemeente de school op 
een veilige locatie kunnen bouwen. De extra kosten - 
direct en indirect - die in de praktijk veel hoger zullen 
zijn dan de genoemde 1,1 miljoen voor de noodlocatie, 
komen volgens ons dan ook volledig voor rekening van 
wethouder Stienen. Antwoorden op de eerder genoem-
de basale vragen heeft de gemeente bijna een jaar na 
dato nog steeds niet gegeven!

Terug naar het heden: in de bijeenkomst van 30 juni 
werd toegezegd dat de berekeningen eind juli openbaar 
gemaakt zouden worden. In contact met de gemeente 
bleken de resultaten daar inderdaad eind juli bekend te 
zijn. Bij de vraag deze openbaar te maken, werden we 
verrast met de mededeling dat het een concept betrof 
dat niet openbaar gemaakt werd, omdat er nog uitvoe-
rig over gecommuniceerd moest worden met TenneT. 
Op 27 augustus was er een bespreking tussen de ge-
meente en het actiecomité, waarbij met name gespro-
ken zou worden over alternatieven. De gemeente heeft 
ons gevraagd om ook Dura Vermeer en Klokbouw hier-
bij uit te nodigen. Wij hebben Stienen van tevoren per 
brief aangegeven dat deze vergadering alleen doorgang 
kon vinden als de alternatieven serieus overwogen zou-
den worden. We hebben hierop geen afwijzende reactie 
ontvangen en zijn er van uitgegaan dat het spreken over 
een alternatief (tunnelbuis) een serieuze optie was. In de 
bespreking van 27 augustus is ons duidelijk geworden 
dat TenneT het rapport met de toegezegde berekenin-
gen heeft teruggetrokken. Daarnaast bleek dat een ander 
gecertificeerd bedrijf gevraagd is een nieuwe berekening 
te maken, waarbij de uitkomst van deze berekening wat 
kleiner bleek te zijn dan die van TenneT. Ook deze be-
rekening werd niet openbaar gemaakt met smoesjes als: 
“We hebben het via e-mail gekregen en die zijn we nu 
kwijt, het was niet ondertekend en het rapport had dus 
geen officiële status.” Later gaf men toe dat men nog 
wel beschikte over het e-mailrapport. Ook versprak men 
zich door aan te geven dat men niet verder kon met de 
berekende zone.
 
De wethouder gaf aan dat alternatieven welkom zijn, 
maar niet zullen leiden tot een opdracht. 
Stienen vindt dat de bedrijven commercieel moeten den-
ken en dat ze deze omvangrijke en kostbare studie gratis 
moeten uitvoeren. Wél wil hij het rapport graag (gratis) 
hebben. Zelfs een voorstel om met het projectbureau 
van de gemeente gezamenlijk een werkgroep te vormen, 
werd niet gehonoreerd. Deze bedrijven kwamen der-
halve voor niets naar Helmond. En dit is niet de eerste 
keer!Voor ons als actiecomité is de maat hierbij meer 
dan vol en we zullen dan ook niet meer meewerken om 
een geldig alternatief te vinden.

Wij vinden het opvallend dat de berekeningen van Ten-
neT en van de tweede firma niet openbaar gemaakt wor-
den. Indien deze berekeningen een zone hadden aange-
geven die voldeed aan het beeld dat de gemeente altijd 
geschetst heeft, dan was dit allang openbaar gemaakt. De 
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conclusie die hieruit getrokken kan worden: de bere-
kende zone is (veel) te breed voor het uitvoeren van de 
verdere uitbouw van Brandevoort. 

Als actiegroep hebben we bij de gemeente de basisge-
gevens opgevraagd die nodig zijn voor een berekening 
via een derde gecertificeerde partij. We verwachten niet 
deze te krijgen. 
Verder is TenneT volgens het rIVM niet gecertificeerd 
om dergelijke berekeningen te maken. Wat betekent dat 
de procedures niet correct worden gevolgd. Opvallend is 
dat Blok 10 nu afgebouwd wordt, maar dat de geplande 
woningen aan de Neerwal niet gebouwd worden! Er 
wordt in Blok 10 een zone in acht genomen van circa 
honderd meter!Over de reden hiervoor wordt niet ge-
communiceerd door de gemeente!

Door het rIVM is recent de specifieke zone bekend ge-
maakt van een 150kV lijn; deze bedraagt tachtig meter 
aan beide zijden van de lijn. Dat is aanzienlijk breder dan 
de berekeningen die op de oude wijze werden uitge-
voerd. We wachten vol ongeduld op de specifieke zone 
van de combinatielijn 530kV.

Telkens wordt door de gemeente gesteld dat het sa-

menvoegen zal leiden tot een smallere zone. Het rIVM 
onderschrijft deze stelling niet en geeft aan dat het ook 
precies andersom kan zijn! Ook het toepassen van klok-
getallen en fasesplitsing om de zone sterk te versmallen, 
levert vaak niet het gewenste resultaat op volgens het 
rIVM.

Nogmaals: we willen aangeven dat niet het verwijderen 
van de hoogspanningslijnen ons doel is, maar een vei-
lige woonomgeving in de buurt van de hoogspanning. 
De norm van 0,4 microtesla hebben wij niet verzonnen, 
maar dit een voorzorgsmaatregel van het ministerie van 
VrOM, die overigens door B&W in woord en geschrift 
wordt onderschreven. Van tegenstanders krijgen we het 
verwijt dat we het doen omdat we graag van de palen 
af willen, terwijl die er al stonden toen we er kwamen 
wonen. Wij zijn van mening dat iedereen deze hoogspan-
ningslijnen liever ziet verdwijnen; echter niet uit eigen-
belang, maar in het belang van direct betrokkenen die 
massaal te kennen geven dat ze een veilige situatie willen. 
ruim 400 handtekeningen werden als steunbetuiging aan 
de actiecomités tijdens de voorlichtingsessies door di-
rect betrokkenen gezet. n

actiecomité 530kv onder de grond

na de vakantie leuk vrijwilligers-
werk doen bij home-start? 

Home-Start Helmond heeft telkens weer nieuwe vrijwil-
ligers nodig om eens per week een gezin te bezoeken. 
Er is altijd minstens één kind onder de zes jaar aanwe-
zig. Vaak zijn de ouders erg geholpen met een luisterend 
oor en wat praktische hulp. Vanuit je eigen ervaring kun 
je ouders die door omstandigheden even niet zo goed 
functioneren op weg helpen om weer zelfstandig verder 
te kunnen met de kinderen. 
De vrijwilligers krijgen een voorbereidingscursus en 
worden goed gecoacht door een coördinator. Er is een 
enthousiaste actieve groep collega’s, met wie je geregeld 
een bijeenkomst hebt. Humanitas zorgt dat je goed ver-
zekerd bent en je ontvangt het tijdschrift Van Mens tot 
Mens. Zie ook www.home-start.nl en klik op Helmond.
Eind september start een (gratis) voorbereidingscursus. 
Heb je een halve dag per week tijd, vraag dan nu vrijblij-
vend een informatiepakketje aan via 06 - 22 76 63 17, 
of mail naar homestarthelmond@humanitaszuid.nl je zit 
dan nog nergens aan vast!

iedereen weer welkom bij inlooP-
oChtenden voor ouders met jonge 
kinderen 

Het is alweer even geleden dat er in ’t BrandPunt een in-
loopochtend werd gehouden voor ouders met hun jonge 

kinderen tot vier jaar. jammer genoeg was het toen niet 
druk genoeg en moesten we besluiten te stoppen. Voor 
wie toch graag vrijblijvend andere ouders zou ontmoeten 
organiseert Home-Start met de Zorgboog in Helmond 
nog op twee plekken zo’n ochtend: in Helmond-Oost op 
het Consultatiebureau in de Generaal Snijdersstraat 58, 
op woensdag van 9.45 - 11.15 uur en in rijpelberg op het  
Consultatiebureau in de Twijnsterhof 161, dinsdag 9.30 - 
11.00 uur. Opgeven hoeft niet, loop gerust eens binnen, 
het is meestal heel gezellig. We vragen €0,50 per ouder 
voor het gebruik van koffie, thee en speelgoed.
Natuurlijk vinden veel ouders het spannend om de eer-
ste keer naar zo’n ochtend te gaan, maar als je er een 
keertje geweest bent zul je merken dat het gezellig is en 
dat je je welkom voelt! 
Kom gerust een keer bij ons langs met je kindje(s), be-
halve in de schoolvakanties zijn we elke week open. Hoe 
meer bezoekers hoe gezelliger!
 
Mocht je interesse hebben om eens per drie weken 
vrijwillig gastvrouw te zijn, (eventuele kindjes mogen 
gewoon meekomen) bel dan even: 0492 - 537 323 of 
06 - 22 76 63 17.
Liesbeth van Merrienboer en joland Widdershoven kun-
nen dan meer uitleg geven. Ook op het consultatiebu-
reau kunnen ze je meer vertellen over onze inloopoch-
tenden, vraag naar onze folder. n

homestart
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hoogsPanning

Het wordt na alle 530 KV onder de grond-actiegroepge-
weld eens tijd voor een tegenaanval. Op 8 juli stond een 
artikel van Theo van Mullekom in de Trompetter.* Ik kan 
mij daarin volledig vinden. Steeds meer wordt de dubbele 
agenda van actiegroep 530 KV onder de grond duidelijk. 
Het actiecomité bestaat onder andere uit bewoners die 
woonachtig zijn aan de ‘wallen’ van Brandevoort. De hoog-
spanningsmasten lopen voor hun huizen langs. Dat zal nu 
juist hun probleem zijn. 
Beste leden van het actiecomité. Toen jullie in Brandevoort 
kwamen wonen, stonden die masten er al. Het was toen 
nog volstrekt niet zeker dat die masten verkabeld zouden 
worden of zelfs helemaal verplaatst. jullie hebben er zelf 
met, naar ik aanneem, jullie volle bewustzijn voor gekozen 
om daar te gaan wonen. Niemand heeft jullie daartoe ver-
plicht. Kom nu dus alstublieft niet met allerlei oneigenlijke 
argumenten aanzetten om alsnog je zin te krijgen. 
Nergens is bewezen dat hoogspanningsmasten een gevaar 
opleveren voor de volksgezondheid. Een statistische causa-
liteit zegt helemaal niets. Het zegt niets meer dan dat wan-
neer dat onderzoek was uitgevoerd op een groot aantal 
mensen/kinderen die niet woonachtig zijn in de buurt van 
hoogspanningsmasten er ook twee gevallen van leukemie 
geconstateerd hadden kunnen worden. Het advies van het 
ministerie van VrOM betreffende de 0,4 microtesla is niets 
meer dan een advies. Het is geen norm, het is geen richtlijn. 
Beter was het geweest wanneer VrOM het advies nooit 
had gegeven, dat had een ontzettende rompslomp en een 

ingezonden stuk bewoner

hoop narigheid (lees: een nieuw tijdelijk onderkomen voor 
de OBS, terwijl er al een tijdelijk onderkomen klaar staat 
om te worden gebruikt) bespaard.
Als het actiecomité zich echt zorgen maakt over de ge-
zondheid dan neem ik aan dat zij allerlei huishoudelijke ap-
paraten hebben verbannen? Dat zij ook procedures zijn be-
gonnen om de varkenshouderijen (bewezen gevaar voor de 
volksgezondheid vanwege fijnstof) in de directe omgeving 
te laten verwijderen? 
Best actiecomité. Het wordt tijd dat jullie nu eens toegeven 
dat het enige dat jullie willen bereiken is dat de hoogspan-
ningsmasten voor jullie huis verdwijnen. Ik kan jullie nu al 
vertellen dat dat niet zal gebeuren. Verkabelen mag niet van 
het ministerie. Wie zegt trouwens dat dat dan niet gevaarlijk 
is? Net zo goed als niet zeker is dat hoogspanningsmasten 
gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid is het niet zeker dat 
dat ‘gevaar’ er niet is wanneer de masten worden verkabeld. 
Het samenvoegen gaat ook gewoon door, ervan uitgaande 
dat de procedures allemaal juist zijn gevolgd. Tijd om bakzeil 
te halen lijkt mij en om heel snel te stoppen met die ‘actie-
terreur’. Dan kunnen we met zijn allen weer over tot de 
orde van de dag. 

Tot slot, voor de goede orde: ik heb ook een kind op de 
OBS zitten. n

michel prent

* (Deze visie is ook vermeld in de BC van juni 2009; red.)

aankondiging
Op zaterdagavond 7 november presenteren de Brandeliers het 11e van de 11e Leutfestijn.

De Brandeliers introduceren in wijkhuis ´t BrandPunt voor het eerst hun raad van Elf.
Er is livemuziek en een gezellige diskjockey.

Het wordt een leuke feestavond in de beste carnavalstraditie.

Schrijf het vast in je agenda en kom feesten met je eigen wijkgenoten.
Volg de ontwikkelingen op www.brandeliers.nl

j aar gang 10  september 2009   43



j aar gang 10  september 2009   45

Spellenverhuur Bankers. te huur voor al uw feestjes, 
leuke houten spellen voor groot en klein. Leuke 
themafeestjes met o.a. Sprookjes, Indianen, Disney, 
Looney tunes, Pokemon, Diddl en Tarzan. Maar ook leuke 
zeskampspellen, oud Hollandse spellen en casinospellen, 
Abrahams Sara’s en geboorteborden. Wil je de spellen 
zien kijk op www.spellenverhuurbankers.nl

Yoga Studio-Toermalijn, hatha en ontspannings Yoga, 
heeft nog plaats voor cursisten in de nieuw te starten 
lessen op vrijdag van 9.00-10.00 uur en 10.30-11.30 
uur. Ook in de overige lessen op dinsdag- en donderdag 
avond zijn nog enkele plaatsen vrij.
Voor meer informatie: www.studio-toermalijn.nl /
06 - 23 50 00 22 / info@studio-toermalijn.nl

brandjes
Onze crea-leidster is door omstandigheden helaas 
genoodzaakt haar werk op te geven. Wij zouden ech-
ter heel graag doorgaan met onze wekelijkse donder-
dag avonden in wijkcentrum ‘t Brandpunt. Wie kan ons 
verder helpen onze creativiteit verder te ontwikkelen? 
Gaarne reactie naar: creadoebrandevoort@gmail.nl

Op Zondag 13 september organiseerden de Brandeliers 
voor de tweede keer het ZonneBrandfestival in het cen-
trum van Brandevoort.
Het was jammer genoeg geen goed weer, maar gelukkig 
is er de markthal. Vanwege miezerregen en frisse wind 
werd besloten de markthal gedeeltelijk dicht te maken 
met de speciaal daarvoor gemaakte zeilen. Daarna was 
het er goed toeven en kon alle aandacht uitgaan naar het 
programma.
De opkomst was minder dan vorig jaar en daar zal de 
kou een flinke rol in hebben gespeeld. De sfeer heeft 
er niet erg onder geleden en veel bezoekers bleven dan 
ook lang hangen. Er was een scala aan artiesten en over 
de dag verdeeld waren er diverse hoogtepunten. De ab-
solute topper was toch wel Sterkselse rob Scheepers. 
Deze “Tonprater” maakte zijn faam meer dan waar. Als 
hooligan Ben van Daal nam hij uiteraard SV Brandevoort 
flink op de hak en ook de tweeverdieners kregen een 
stevige veeg uit de pan. rob betrok het publiek volledig 
bij zijn optreden. Betrokkenheid van het publiek was ook 
het kenmerk van het ZonneBrandfestival.
De kinderactiviteiten werden sterk gewaardeerd. Bij de 
jeugdbrandweer kon je een brandblusspel spelen en de 
Scouting uit Stiphout zorgde voor spanning met hun tok-
kelbaan.
Al met al was het ZonneBrandfestival een geslaagd feest 
met zomers vermaak en een vleugje carnaval. In 2010 zal 
het weer plaatsvinden en dan op zondag 12 september 
(het eerste weekend na de zomervakantie). Meer infor-
matie is te vinden op www.brandeliers.nl. n

zonnebrandfestival 
weer een

geslaagd feest
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brandevoorter FietstoCht 2009

Mede gestimuleerd door de promotie van de KBO, start-
te ik, 68 jaar, begin januari met cardiotherapie. Het begon 
met gewichten van een kilo, een minuut fietsen, een mi-
nuut roeien enzovoort. De belasting werd steeds een 
beetje zwaarder. Een paar maanden later kon ik voor het 
eerst sinds tijden weer een veiligheidsdop open krijgen 
en zelf weer afwassen. 
Toen las ik de oproep van de Fietsdag. Dat had ik nou 
net nodig: een doel. Ook al wist ik dat vijfentwintig ki-
lometer fietsen vast en zeker te hoog gegrepen zou zijn, 
schreef ik mij in. En ik begon bewust te trainen, legde de 
lat steeds hoger en werd zelfs een beetje ‘ambitieus’. 

Half augustus ben ik met een buurman, een geroutineer-
de lange-afstandfietser, voor het eerst na drie jaar de weg 
weer op gegaan. Zwieberend, zwabberend, onzeker en al 
doodop toen ik van hem het spoorviaduct over moest. 
Maar ik moest en zou meedoen én uitrijden! Met lood 
in de pedalen vertrok ik. Gelukkig mocht ik aansluiten bij 
een echtpaar. Dat ging goed tot Lierop; tijd om mijn ei-
gen boontjes te doppen. Ik ging alleen verder. Dat heb ik 
geweten! Wat een wind! Ik heb drie versnellingen, maar 
de derde heb ik amper gebruikt.
Dacht ik al geleden te hebben, kwam de Strabrechtse 
Heide nog! Wat een leegte! Wat een wind! Wat een eind! 
In de kleinste versnelling en met twee stops, toch de 
ravitaillering gehaald. Blij dat ik was! 
Na een broodje worst en twee koffie (geweldige service, 
ook op de eerste post!) het laatste stuk. Begint dat ook 
nog eens met een viaduct over de snelweg! En dan zag 
ik ook nog kans om op de Ambachtsweg te ‘verdwalen’, 
maar het 06-nummer bracht uitkomst.
Ik heb het gehaald, maar heb ’s nachts wel ruim tien uur 
aan één stuk door geslapen… Volgend jaar doe ik weer 
mee!

jan overvliet

brandevoorter
          fietstocht

FietstoCht 2009 zit er weer oP en was 
wederom heel geslaagd!
 
Samen met onze fietsvrienden kwamen we onze eerste 
én derde prijs van vorig jaar verdedigen. Na drie jaar 
mag je die schitterende wisselbeker houden, dus dat is 
een doel op zich! Maar we hebben ook genoten van het 
fietsen en van de prachtige omgeving! 

We vertrokken met de vragenlijst (zonder verborgen 
grappen dit jaar) richting het Eindhovens Kanaal, langs 
Plan Akkers en de appelboer richting Zuid-Willemsvaart 
en verder naar Lierop. De lijst loodste ons langs het pan-
nenkoekenhuis en merkte ‘dreigend’ op dat dit voorlopig 
het laatste terras zou zijn, dus wij met zijn allen naar 
binnen. Toen naar de eerste stop: goed geregeld met 
drinken, fruit en snoepjes voor de kinderen. Op naar 
de Strabrechtse Heide: was is het hier mooi en wat is 
het dicht bij Brandevoort! Maar wat kan het daar hard 
waaien! Na de heide weer een stopplaats, deze keer met 
een broodje knakworst! En leuke spelletjes die iedereen 
weer fanatiek, maar sportief meedeed. De laatste etappe: 
via Mierlo terug naar Brandevoort. Toch zevenentwin-
tig kilometer op de vrije zondagmiddag, maar zeker de 
moeite waard. En de vragen: inderdaad geen ‘instinkers’. 

In de gymzaal bij ‘t BrandPunt kwam iedereen samen: on-
der het genot van een drankje werd de uitslag bekend 
gemaakt: we zijn derde, dus niks mis mee. In plaats van 
één grote beker, namen we nu vier koffiebekers als prijs 
mee naar huis. Fietsvriend blijft met zijn jeugdtrauma zit-
ten: heeft nog nooit een beker gewonnen en dit is dus 
een gemiste kans... Weet je wat? Volgend jaar doen we 
gewoon wéér mee!
Alle mensen die de fietstocht weer zo geweldig geregeld 
hebben: van harte bedankt! n

david en inge walstra
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vrijwilligers gezoCht voor helmond-
se PeutersPeelzalen

De peuterspeelzaal is voor peuters één van de eerste stap-
pen uit de eigen wereld. Hier kunnen kinderen van twee 
en drie jaar wekelijks onder deskundige begeleiding enkele 
dagdelen met leeftijdgenootjes spelen. Ze leren er essenti-
ele vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks 
aanzienlijk soepeler laten verlopen. De Helmondse peuter-
speelzalen beschikken over verschillende soorten spel- en 
ontwikkelingsmateriaal om spelenderwijs de ervaringswe-
reld van peuters uit te breiden. 

GrOEIT U ALS VrIjWILLIGEr MEE?
Niet alleen peuters, ook hun leid(st)ers krijgen binnen de 
mogelijkheid zich te ontwikkelen. Belangrijk zijn de vele vrij-
willigers die helpen bij de opvang, begeleiding en verzorging 
van peuters, die toezicht houden, gezelligheid inbrengen, 
peuters verzorgen, stimuleren, helpen bij het zindelijk wor-
den, samen lachen, troosten, onderdeel uitmaken van de 
groei van een kind. Zij zijn hard nodig. Heeft u ook interes-
se om (tegen een vrijwilligersvergoeding) één of meerdere 
dagdelen te helpen? Neem dan vrijblijvend contact op met 
de Stichting Peuterspeelzalen Spring in Helmond, tel. 088-
2088225 of mail naar po@spring-kinderopvang.nl. Meer 
informatie vindt u ook op www.werkenbijspring.nl.

oPenbaar kindCentrum brandevoort 
voor iedereen toegankelijk

‘Niet apart, maar samen’, het motto van OBS Brande-
voort, wordt nu echt waargemaakt. Ondanks, of misschien 
wel dankzij alle ontwikkelingen rondom de nieuwe semi-
permanente brede school, werpt de samenwerking tussen 
Stichting Openbaar Basisonderwijs Helmond en Spring 
Kinderopvang al voor de ingebruikname haar vruchten af. 
De realisatie van een educatief (speel)centrum krijgt vorm 
en inhoud door de nauwe samenwerking tussen kinder- en 
buitenschoolse opvang en basisonderwijs. Onder de nieu-
we naam Openbaar Kindcentrum Brandevoort wordt een 
veilige, maar vooral leuke school-, bso- en kinderopvang-
voorziening gerealiseerd. Met samenwerking als kracht.
Na maanden aan tafel te hebben gezeten met gemeente-
bestuurders en ambtenaren om garanties te krijgen voor 
een veilig gebouw, zijn OBS Brandevoort en Spring Kinder-
opvang tevreden met de tijdelijke voorziening op de hoek 
Laan door de Veste/Herenlaan. Vervoer van leerlingen en 
leerkrachten naar leegstaande lokalen elders in de stad was 
niet acceptabel. De kracht van een kindcentrum ligt immers 
in een op elkaar afgestemd totaalpakket. Dat dit totaalpak-
ket niet alleen op papier tot op de details is uitgewerkt, 
blijkt uit de initiatieven die al gestalte krijgen.

WIjKGErICHTE ACTIVITEITEN
Zo krijgt het Openbaar Kindcentrum Brandevoort een 
wijkgericht karakter. Dit krijgt vorm door samenwerking 

met verenigingen, gezondheidscentrum, centrum voor jeugd 
en gezin, om er ‘met elkaar’ te zijn voor alle kinderen in de 
wijk. Dit zal tot uitdrukking komen in activiteiten tijdens en 
na schooltijd. Activiteiten op kunst- en cultuurgebied, maar 
ook diverse sport- en spelactiviteiten. In het onderwijs staat 
hierbij de educatieve kant voorop, in de buitenschoolse op-
vang plezier en beleving. Bij de peuters op de speelzaal en 
in de kinderopvang wordt de nadruk gelegd op vroeg- en 
voorschoolse educatie. Dit zorgt voor een (nog) betere 
aansluiting op het primair onderwijs. OBS Brandevoort en 
Spring onderzoeken de komende maanden daarom ook 
hoe en waar ze de inhoudelijke afstemming kunnen ver-
beteren, zodat de overgang van peuterspeelzaal of peuter-
groep naar het basisonderwijs als vanzelfsprekend wordt 
ervaren door kinderen én ouders. Kortom, het Openbaar 
Kindcentrum Brandevoort is er voor álle kinderen in de 
wijk, met leuke activiteiten en een goede afstemming tussen 
onderwijs, kinderopvang en partners uit de wijk.

oPen dagen buitensChoolse oP-
vangloCatie sPring druk bezoCht

Donderdag 4 en vrijdag 5 september gingen de deuren van 
de nieuwe buitenschoolse opvanglocatie (BSO) in Brande-
voort open. Niet alleen de kinderen, maar ook vele ouders 
maakten kennis met de medewerkers en het nieuwe ge-
bouw aan de Vaartsestraat 3. BSO Hoevestein, onderdeel 
van Openbaar Kindcentrum Brandevoort, biedt kinderen 
van OBS Brandevoort en De Vendelier een uitdagende en 
veilige plek, een sociale omgeving om voor en na schooltijd 
gezellig te spelen, te knutselen of met vriend(innet)jes te 
kletsen.
Terwijl de ouders zich door de pedagogisch medewerkers 
lieten informeren, speelden de kinderen al meteen met het 
nieuwe speelgoed. “Op de nieuwe BSO zorgen we voor een 
gevarieerd en actief aanbod, stimuleren we kinderen in zelf 
spelen, maar krijgen ze volop onze aandacht,” aldus mana-
ger kindcentrum Yvonne Tielemans. “Zo is één van de drie 
BSO-ruimtes speciaal ingericht voor kinderen van acht jaar 
en ouder. We merken dat zij hun tijd anders invullen dan 
jonge kinderen. Zij zijn al groot en veel zelfstandiger, met 
activiteiten die meer uitdaging bieden. Om het ook voor 
hun leuk te maken, bieden wij hen een ander programma in 
een eigen ruimte aan, bijvoorbeeld sporten achter de Wii-
spelcomputer. En doordat in ons team ook een mannelijke 
medewerker zit, kunnen ook de jongens hun energie beter 
kwijt. We zijn er klaar voor.” 

ONTSPANNEN ENErGIE OPDOEN
In de BSO worden kinderen voor en/of na hun schooldag 
opgevangen. Na schooltijd krijgen ze eerst wat fruit en 
drinken en mogen ze over hun dag vertellen. Dan is er tijd 
om met vriendjes en vriendinnetjes, of met de pedagogisch 
medewerker te gaan spelen. Of in alle rust vast huiswerk 
maken, alles kan. Zelfs het vervoer van en naar school 
wordt geregeld. Nieuwsgierig? U bent van harte welkom 
op BSO Hoevestein, Vaartsestraat 3. U kunt ook bellen of 
mailen naar 088-2088208 of info@klantenservice@spring-
kinderopvang.nl n

3x spring
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Uw bouwplannen
gerealiseerd!

Adriaans Bouwgroep B.V. realiseert al meer dan 80 jaar

uw bouwplannen. Daarbij zijn wij van alle markten thuis;

van renovatie, via utiliteitsbouw tot grootschalige woningbouw.

Het uitgangspunt: een duurzame relatie met de opdrachtgever.

Op basis van heldere afspraken en een open communicatie,

zorgen wij voor resultaat. Vraag onze brochure en referentielijst aan.

Of bel voor een afspraak: (0492) 523 759.

ADRIAANS BOUWGROEP B.V.
meer dan 80 jaar bouwen

BEZOEKADRES Europaweg 146, 5707 CL Helmond | POSTADRES Postbus 1001, 5700 BA Helmond

T +31 (0)492 523 759 | F +31 (0)492 523 985 | E info@adriaansbouwgroep.nl | I www.adriaansbouwgroep.nl
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Voor de zomervakantie wilde ik met mijn gezin een ijsje 
gaan eten aan het nieuwe winkelgedeelte in Brandevoort. 
Daar is een rij winkels met als nieuwste aanwinsten de 
Albert Heijn, Cafetaria Brandevoort en een ijssalon om 
de hoek. Ik ben er, samen met mijn vrouw, naar toe ge-
wandeld en mijn zoon en dochter waren met de fiets. Bij 
aankomst parkeerde mijn dochter haar fiets tussen de rij 
fietsen aan het water, mijn zoontje (drie jaar oud) wilde 
dat ook doen, maar had te veel vaart. Aangezien er géén 
omheining is richting het water, fietste mijn zoon recht 
de gracht in (anderhalve meter diep en een meter of drie 
breed). Gelukkig liepen wij er pal achter en hebben we 
hem kunnen redden uit het water. Verbouwereerd even-
als alle andere omstanders hebben wij ons afgevraagd 
waarom er geen afscheiding is met dit water. Het moet 
een middelpunt van de wijk zijn, er wonen en leven vele 
kinderen, er is een terras bij de cafetaria en onze zoon is 
het eerste slachtoffer. Het is onbegrijpelijk dat het water 
daar zo vrij toegankelijk is. De ‘afscheiding’ aan de over-
zijde is leuk bedacht, maar is niet meer dan een drempel 
van twintig centimeter, bij lange na niet afdoende. Onze 
zoon is gered en ons zal het niet meer overkomen, maar 

te water

het wegvallen van awbz-zorg: 
kbo mierlo-hout/brandevoort zoekt 
oPlossingen

Het is bekend dat het rijk bepaald heeft dat mensen met 
lichte beperkingen geen beroep meer kunnen doen op 
ondersteunende begeleiding vanuit de AWBZ (Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten). De gemeente Helmond 
heeft gelukkig het initiatief genomen om, met inschake-
ling van gemeentelijke (De Zorgpoort) en andere instel-
lingen, toch hulp te bieden.
De gemeentelijke (WMO*-)insteek is dat burgers met 
beperkingen (onder wie dus ook ouderen) zo volwaar-
dig mogelijk aan de samenleving moeten kunnen blijven 
deelnemen. Tegelijkertijd zouden burgers minder afhan-
kelijk dienen te worden van professionele WMO-zorg. 

Voor een oplossing gaat de gemeente uit van de driehoek: 
1) de eigen kracht van een cliënt
2) de maatschappelijke steunsystemen rondom een cliënt
3) professionele zorg.

Maatgevend is wat mensen zelf nog kunnen doen of kun-
nen organiseren, al dan niet met behulp van hun omge-
ving, voordat wordt overgegaan tot de inzet van profes-
sionele WMO-zorg.
De KBO-afdeling Mierlo-Hout/Brandevoort - met ca. 
650 leden - heeft van deze ontwikkeling kennis genomen 
en kwam tot de bevinding dat dit beleid goed aansluit 
op haar eigen gedragslijn, zoals dat van het project Le-
denzorg. Zij heeft met de gemeente en met de Stichting 
Welzijn Ouderen Helmond (SWOH) overleg gevoerd 

wij vragen ons af wat er moet gebeuren voordat er aan-
dacht is voor de veiligheid. Graag vernemen wij wat de 
visie van de gemeente hierop is. n

ad van ham

om - zo mogelijk in samenwerking - wegen te vinden die 
tot ‘verlichting van de pijn’ kunnen leiden.
Dit heeft ook alles te maken met de grote uitdaging voor 
ouderenorganisaties: het voorkomen van vereenzaming; 
het stimuleren van ontmoetingen. Vereenzaming vormt 
een grote bedreiging voor ouderen (zeker als men niet 
meer zo mobiel is) met als gevolg dat men buiten de 
samenleving komt te staan.

De uitwerking van het tweede punt van de hierboven 
genoemde driehoek: de maatschappelijke steunsystemen 
rond een cliënt is gemeentelijk nog in volle gang; er zijn 
immers ook verschillende (professionele) instellingen 
mee gemoeid. Omdat de KBO-afdeling vindt dat zij als 
grote lokale vereniging een zekere verantwoordelijkheid 
draagt voor zowel het welzijn van haar leden, als van de 
wijk, is zij benieuwd naar de invulling van de gemeente-
lijke beleidsplannen. Wellicht kan zij op dit gebied even-
eens een (bescheiden) bijdrage leveren.,Voor de KBO is 
immers kernthema: Omzien naar elkaar. n

* WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning

jan van rest
voorzitter van de kbo-afdeling

mierlo-hout/brandevoort

kbo
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STICHTING SPOrTEN EN BEWEGEN 
Onder de vlag van de wijkraad is de Stichting Sporten 
en Bewegen in Brandevoort (SSBB) vorig jaar oktober 
opgericht. Het doel van de stichting is het bevorderen 
van sportbeoefening en lichaamsbeweging. De stichting 
werkt aan haar doelstelling door sportaccommodaties 
te realiseren, subsidies te verdelen en allerlei ondersteu-
nende activiteiten voor sport te verrichten. De Stichting 
is een paraplu-organisatie voor (voorshands) de buiten-
sporten die hun domicilie vinden op het sportpark Bran-
devoort of in de directe nabijheid daarvan. Daarvoor 
heeft de Stichting een huurcontract afgesloten met de 
gemeente Helmond met als doel MEErDErE SPOrT-
VErENIGINGEN de mogelijkheid te bieden van de ac-
commodaties gebruik te maken. 

OP WEG NAAr EEN PErMANENT SPOrTPArK 
De komende 2 jaar gaat het tijdelijke sportpark over 
in een permanent park. Er komt clubhuis en nog 2 ex-
tra velden waarvan voorlopig één veld kunstgras krijgt. 
Uiteindelijk moeten er 4 wedstrijdvelden komen. In het 
clubhuis kunnen de wandel-, wielren-, en de fietsclub, het 
hardloopgroepje en de trimgroep hun thuishonk vinden. 
Ook is gedacht om er een jeu-de-boulesbaan te ontwik-
kelen en voor jongeren een fietscrossbaan. Alles bij el-
kaar een ambitieuze onderneming. Tot slot is er het stre-
ven om naschoolse opvang in de accommodatie onder te 
brengen waarbij de jeugd in contact gebracht wordt met 
meerdere vormen van sport. 

SAMEN 
Wij zitten momenteel met de ambtenaren van de ge-
meente om tafel om na te denken over de inrichting van 
het sportpark. Belangrijk hierbij is dat we weten of er 
Brandevoorters zijn die naast de voetbalvereniging een 
andere sportvereniging willen oprichten. Zo kun je den-
ken aan korfbal, handbal maar misschien is een rugbyclub 
wel de uitdaging voor velen in de wijk. Daarnaast kunnen 
zich ook de ‘bewegers’ melden want ook met hen wil-
len we rekening houden bij de bouw van het clubhuis 
bijvoorbeeld met opbergruimten en dergelijke. Kortom, 
als u belangstelling heeft neem dan met ons contact op! 
U kunt contact opnemen met het bestuur van de SSBB: 
Voorzitter: jan van Loon, jfpvanloon@onsbrabantnet.nl 
Secretaris: roy Boermeester, rboermeester@gmail.com 
Penningmeester: Louis Vrolings, lpcvrolings@onsbra-
bantnet.nl

Op maandagavond 7 september vindt de eerste ouder-
avond van SV Brandevoort plaats. De opkomst is groot 
en men is erg geïnteresseerd in de verschillende acti-
viteiten die de sportvereniging op korte termijn gaat 
verrichten. Er is sprake van een intensieve training met 
individuele en teamgerichte aspecten. De ouders horen 
de in en outs van de kleurplaten en de loterij en worden 
nog eens met klem uitgenodigd om bij de opening van 27 
september aanwezig te zijn. n

oPening sPortPark brandevoort

De opening is op zondag 27 september om 13.00 uur. De 
stichting nodigt alle Brandevoorters uit om enthousiast 
de opening mee te maken. Het sportpark is gelegen aan 
de Kaldersedijk, Bij de opening zijn onder andere de vol-
gende mensen aanwezig: Phoxy, Dirk Marcellis van PSV, 
het college van B&W van Helmond, de sponsoren en de 
nieuwe mascotte van SV Brandevoort. 
Voor de bekendmaking van dit feest hebben alle basis-
schoolleerlingen aan het eind van het afgelopen school-
jaar een strandbal gehad. Iedere huishouden van Bran-
devoort heeft in september een kleurplaat ontvangen 
via de brievenbus. De prijswinnaar hiervan wordt bij de 
opening bekend gemaakt. 
Andere activiteiten zijn: opblaasattracties voor kinderen, 
clowns en de band Out of Time verzorgt een spectacu-
lair optreden. Er is een veiling en een loterij. Deze loten 
zijn in de voorgaande weken verkocht door de eigen le-
den van SV Brandevoort. Uiteraard hebben we nog een 
groot verrassingselement in de dag verwerkt, dat we nog 
niet kunnen verklappen! 
Wij stellen de eigen teams van SV Brandevoort aan u 
voor. Voor de fans is het mogelijk om met Phoxy en Dirk 
Marcellis op de foto te gaan! Michel Idzes, een ervaren 
spreker en entertainer spreekt de gehele dag aan elkaar. 
Er is genoeg te eten en te drinken, kortom een enorm 
feest, waar iedereen welkom is!
Vanaf 14.30 uur speelt het eerste team van SV Brande-
voort een thuiswedstrijd spelen tegen GFC uit Grub-
benvorst. 

de stichting sporten en bewegen

sport in brandevoort
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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

INFOrMATIEAVOND OVEr
‘DE NIEUWE PArOCHIE’

De parochie Sint Lucia/Westelijk Helmond 
omvat de wijken: Anna, Brandevoort, Helmond 
West, Mierlo-Hout, Suytkade.
De Luciaparochie zal samen met Sint Trudo 
(Stiphout) en Onze Lieve Vrouw Ten Hemelop-
neming (Helmond), één nieuwe parochie gaan 
vormen. 

Waarom dit nieuwe beleid? 
Wat gaat er concreet veranderen? 
Wat zijn de consequenties voor onze parochie?

Op woensdag 30 september beleggen we rond 
dit onderwerp een Parochieavond in het MFC 
(ingang Dorpsstraat 40 in Stiphout) om 20.00 
uur. Het eerste deel van de avond zullen wij u 
zo goed en volledig mogelijk bijpraten en na 
de pauze krijgt u gelegenheid om uw vragen 
te stellen. 
Ieder die de toekomst van de kerk ter harte 
gaat mag zich van harte uitgenodigd weten!

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.

De Protestantse Kerk in Nederland en het IKoN hebben een website voor dertigers gelanceerd. 
Het biedt een platform voor dertigers rond thema’s als relatie, werk, kinderen, wereld en toekomst 

en bevat filmpjes, teksten, muziek en interviews. www.geloofinjeleven.nl 

Jacqueline Noort, contactpersoon
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Hans en Ingrid van der Hulst zijn beiden directeur-ei-
genaar van Villa Vrolijk. Hans (1964, Zwolle) is van huis 
uit bedrijfsadviseur en werkte in deze functie jarenlang 
bij de Kamer van Koophandel. Ingrid (1967, Helmond) 
deed in het verleden de financiële administratie van een 
Utrechts ziekenhuis. 
Zij leerden elkaar in 1984 kennen tijdens een vakantie 
op de Canarische eilanden en zo groeide uit een vakan-
tieliefde een relatie die door hun huwelijk op 31.08.1989 
werd bevestigd.
Ze settelden zich in Wijk bij Duurstede en werden ver-
blijd met de geboorte van twee kinderen, dochter Tessa 
(1997) en zoon Nick (1999). Om haar taak als moeder 
mogelijk te maken, ging Ingrid minder uren werken waar-
door ze het gemis van ouders en zussen, woonachtig in 
Helmond, wat meer begon te voelen. Daarom verhuis-
den ze in 1999 naar Helmond, maar pas nadat Hans in 
Den Bosch een nieuwe baan had gevonden.
Ingrid reisde vanaf die tijd tussen Utrecht en Helmond, 
terwijl Hans in deze regio bleef. Toen ze hier kwamen 
wonen en een goede kinderopvang zochten, bemerkten 
ze dat die niet meteen voorhanden was. Dat vonden ze 
eigenlijk wel raar, want in hun oude woonomgeving was 
die er wel.
Ze begonnen met oriënterende vragen als “Wat heb je 
hiervoor nodig?”, “Welke papieren, wet- en regelgeving, 
huisvesting en financiering zijn noodzakelijk om zelf een 
kinderopvang te beginnen?”
Vanwege hun gedegen plannen en zeker niet in de laat-
ste plaats door hun solide ondernemersplan, werden zij 
door de gemeente, de bank en de omgeving met open 
armen ontvangen. Het enige dat tegen zat was de factor 
tijd, het vinden van een plek, de vergunningen en daarna 
uiteraard de bouw. Maar op 1 mei 2006 was het dan ein-
delijk zover en kon de officiële opening plaatsvinden. Ze 
waren uiteraard dolgelukkig eindelijk hun dromen waar 
te kunnen maken.
Ze startten met vier groepen kinderen in de leeftijd 
van nul tot dertien jaar, zowel voor dag- als naschoolse 
opvang: een babygroep van negen kindjes, twee peuter-
groepen van twaalf kinderen, en een groep van twintig 
kinderen voor buitenschoolse opvang.

Al meteen na de eerste Open Dag, in mei 2006, zaten ze 
helemaal vol; ook omdat de buurtbewoners in de prak-
tijk konden zien hoe het een en ander in zijn werk ging. 
Er was meteen al een wachtlijst. Villa Vrolijk liep zo goed 
dat Hans en Ingrid al na een jaar beseften dat het pand te 
klein was en ze toe waren aan een uitbreiding. Dat was 
niet echter niet mogelijk vanwege plaatsgebrek. Het toe-
val wilde echter dat de buurman zijn pand wilde verko-
pen en er een mogelijkheid ontstond naar de zijkant uit 
te bouwen. Na deze uitbreiding was na korte tijd al weer 
meer ruimte nodig. Die werd mogelijk gemaakt omdat 
een andere naaste buur het voor gezien hield. 
21 september zijn twee nieuwe BSO-groepen gestart in 
het laatst aangebouwde deel. Alle kinderen die hun dag 
doorbrengen bij Villa Vrolijk zijn welkom van half acht ’s 
morgens en half zeven ’s avonds. Ieder kind zit in een 
vast groepje en het personeel staat vanaf de eerste mi-
nuut voor ieder van hen klaar. Voor de baby’s wordt een 
vast schema vanuit thuis, zoals bijvoorbeeld voeding en 
slapen, aangehouden. Voor de peuters is er eveneens een 
vast schema. Zowel Hans als Ingrid vinden dat er met de 
aan hen toevertrouwde kinderen net zoveel onderno-
men moet worden als thuis. 
Kinderen die deelnemen aan de naschoolse opvang zijn 
welkom vanaf half drie. Dan gaan ze samen met hun 
leiding aan tafel om wat te drinken en kunnen ze hun 
verhaal kwijt. Daarna mogen ze vrij spelen, hoewel de 
leidsters wel elke dag een programma aanbieden, maar 
ze beslissen zelf of ze hieraan meedoen of hun eigen ding 
doen.
Hun twee jongsten, zoon Nick en dochter Madelon 
(2002), zitten twee middagen per week op de BSO bij 
Villa Vrolijk en hun oudste, Tessa, is net begonnen op de 
middelbare school; die gaat zelfstandig naar huis. 
Na de komende heropening op 19 oktober zal er een 
Open Dag worden georganiseerd.

Namens de redactie van de BC wens ik de familie Van 
der Hulst alle goeds voor de toekomst, zowel privé als 
met hun, ook voor de maatschappij, zo nuttige Villa Vro-
lijk. n

md

         een ‘volwassen’ kijkje
achter de schermen van villa vrolijk
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avontuurlijk zomerkamP voor bran-
devoorter sCouts

Dertig kinderen, tien stafleden en twee koks trokken de 
eerste week van september de bossen van Valkenswaard 
in voor het jaarlijkse zomerkamp. De jongsten gingen op 
zoek naar Vijf Mysterieuze Valleien en de oudere Scouts 
naar Superhelden. 

FIETSEN NAAr VALKENSWAArD
De Scouts (10-14 jaar) fietsten van Helmond naar de 
bossen van Valkenswaard. Een tocht van ruim 22 ki-
lometer. Na aankomst zetten ze zelf de tenten op en 
bouwden een keuken. De jongens hadden nog energie 
over om een creatieve keuken te pionieren; eentje met 
schommelbanken! Nadat het kampterrein was gebouwd 
startten de Scouts met het koken. De leiding had het 
luxe; twee ervaren koks zorgden met liefde voor de in-
wendige mens. 

HIKE IN BOS EN STAD
De eerste helft van het kamp stond in het teken van 
tochten in het bos en in de stad. Gewapend met land-
kaarten doorkruisten de Scouts de bossen en met be-
hulp van walkietalkies werd een loslopende bankrover 
in Valkenswaard gevangen genomen. Natuurlijk was er 
ook tijd om even ‘gewoon’ te shoppen. Voor de jongens 
reden om geld te besteden aan een paar flinke stinkbom-
men waardoor ze een heel bijzondere spoor in de stad 
achterlieten….
Op donderdag kwamen ook de Esta’s (7 -10 jaar). Zij 
logeerden in een Scoutinggebouw. De Esta’s stonden tij-
dens dit kamp voor de moeilijke taak om Lisa te helpen 
de Vijf Mysterieuze Valleien te vinden. Hiervoor moesten 
ze, ieder met een eigen toverstaf op zoek naar vele aan-

wijzingen die uiteindelijk leidden tot een schat. 

VArEN OVEr DE DOMMEL
Het kamp eindigde voor de Esta’s met een bijzondere 
belevenis. Ze vonden de magische cirkel en vormden 
een kring om de wens uit te laten komen. Dat lukte; een 
echte valk streek in het midden neer. De kinderen moch-
ten met de valk op de foto. ’s Middags sloten de Scouts 
en Esta’s samen sportief af. Alle kinderen stapten in een 
kano om de Dommel af te varen. Onderweg maakte de 
leiding bekend dat de meiden het kamp hadden gewon-
nen; ze wisten reuze goed samen te werken, wonnen de 
meeste spelen, kookten prima en hun tent zag er (in te-
genstelling tot die van de jongens…) keurig uit. Enthou-
siast geworden door het lezen van deze avonturen? Laat 
het ons weten!
Scouting Brandevoort heeft groeiplannen en kan je hulp 
prima gebruiken. Vind het leuk om leiding te geven? Of 
spreekt bijvoorbeeld terreinonderhoud je meer aan? Wij 
zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om avontu-
ren voor de kids te bedenken. Die er voor zorgen dat ze 
deze ook echt kunnen beleven, maar zoeken zeker ook 
mensen die dit ondersteunen. 

WAT BIEDT SCOUTING BrANDEVOOrT?
Met de wortels in Brandevoort is deze groep, net als de 
wijk, nog volop in ontwikkeling. Een open karakter van de 
club en respect voor elkaar, dat ligt aan de basis van een 
kleurrijk team van kids en vrijwilligers. Met het spel van 
Scouting als basis wordt samengewerkt met volop kansen 
voor vriendschappen, ruimte voor gezelligheid en gelegen-
heid voor persoonlijke groei. Kun jij iets betekenen voor 
Scouting Brandevoort? Of weet je iemand? Bel of mail met 
Erik Wishaupt, telefoon: 06 - 22 60 51 97 of jeroen Bie-
rens, groepsvoorzitter@scoutingbrandevoort.nl n

scouting
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brandevoorters nemen deel aan du-
Chenne heroes 

jaap Koetsier en Marc Dekkers, beiden woonachtig in 
Brandevoort, hebben 13 tot en met 19 september 2009 
deelgenomen aan de vierde editie van Duchenne Heroes. 
De zevendaagse mountainbiketocht van Luxemburg naar 
Nederland voert hen en 300 andere mountainbikers met 
in totaal 700 km door vier verschillende landen. Per dag 
leggen zij gemiddeld 100 uitputtende kilometers af. Met 
als eindbestemming Nijmegen. Het doel van de tocht is 
geld bijeenbrengen om nieuw, essentieel onderzoek naar 
Duchenne-spierdystrofie mogelijk te maken.

WAT IS DUCHENNE?
Duchenne-spierdystrofie is een zeer ernstige, erfelijke 
ziekte waarbij de spieren langzaam worden afgebroken. 
De eerste symptomen verschijnen meestal als het kind 
anderhalf tot drie jaar oud is. Daarna verandert een nor-
male peuter in snel tempo in een vrijwel hulpeloos kind 
in een rolstoel. De een na de andere spierfunctie valt 
weg en de meeste patiëntjes kunnen, als ze een jaar of 
tien, twaalf zijn, niet meer lopen. Uiteindelijk sterven de 
Duchennepatiënten vaak voor hun dertigste. Duchenne 
komt vrijwel alleen bij jongens voor. Duchenne legt een 
zware druk op de patiëntjes zelf en op hun directe om-
geving, die met veel inzet, aandacht en hoge kosten alles 
op alles zet om de beste behandeling mogelijk te maken.

DOOrBrAAK?
Op dit moment lijkt een wetenschappelijke doorbraak 
voor een werkelijke aanpak van Duchenne eindelijk 
dichtbij. recente experimenten met dieren (ondermeer 
muizen) zijn zo hoopgevend, dat de eerste klinische tests 
met een groep Duchennepatiëntjes heeft plaatsgevon-
den. Eindelijk gloort er perspectief. Niet voor de huidige 
generatie patiëntjes, maar hopelijk voor de volgende. Als 
er voldoende geld is, tenminste.

jAAP EN MArC WOrDEN DUCHENNE HErOES
jaap Koetsier woont al zeven jaar in Brandevoort. Hij is 
werkzaam als piloot bij de Koninklijke Luchtmacht op 
de vliegbasis Eindhoven. Sport en gezondheid spelen een 
belangrijke rol in het leven van jaap. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat hij zich in juni 2009 heeft aangemeld 
voor Duchenne Heroes.

    700 km
 zeven dagen
        vier landen
     een doel

Tijdens de borrel van de Business Club Brandevoort op 
2 juli gaf jaap een presentatie over zijn deelname aan 
Duchenne Heroes. Marc was daar aanwezig en werd als 
fervent mountainbiker, geïnspireerd door jaap. Een dag 
later schrijft ook Marc zich in voor Duchenne Heroes. 
Marc woont acht jaar in Brandevoort en is eigenaar het 
communicatie- en evenementenadviesbureau Comee. 
jaap en Marc vinden het een mooie uitdaging om met 
het uitoefenen van hun hobby bij te dragen aan dit goede 
doel.

WErK AAN DE WINKEL
Met hun inschrijving voor Duchenne Heroes hebben 
beide heren de taak om minimaal €2500,- per persoon 
aan sponsorgeld binnen te halen. Dit bedrag is nodig om 
te kunnen deelnemen aan de tocht. Gelukkig gaat het 
ze goed af. Nog voor augustus is voldoende sponsoring 
binnen. Veel familie, vrienden, kennissen en bedrijven 
ondersteunen beide heren. jaap en Marc zijn zelfs door 
enkele lokale ondernemers in het nieuw gestoken. Zij 
willen daarom in het bijzonder CTI Security Telecom, 
Fysiotherapiepraktijk De Veste, Pro Seating Products en 
Andriessen Optiek uit Helmond bedanken voor de kle-
ding en fietsbrillen. 

TrAINEN, TrAINEN EN NOG EENS…
Omdat ze zich pas in juni/juli hebben aangemeld is de 
voorbereidingstijd relatief kort. Minimaal drie maal per 
week wordt er gefietst. Duurtrainingen, interval trainin-
gen en - voor de mountainbikers onder ons - de razop 
op en af. Tijdens de vakantie gaat de mountainbike mee 
en wordt er bijna elke dag een tocht gereden. De juiste 
voeding wordt uitgezocht (met dank aan de Luchtmacht) 
en reserveonderdelen worden aangeschaft. Tijdens de 
trainingstochten komen jaap en Marc in contact met an-
dere Duchenne Heroes en zo blijkt dat ook Brandevoor-
ter Frank van den Bosch meedoet. Brandevoort is goed 
vertegenwoordigd.

In de volgende editie van de Brandevoorter Courant 
brengen jaap en Marc een verslag uit van de zware 
mountainbiketocht Duchenne Heroes.
Meer informatie vindt u op www.duchenneheroes.nl n
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prijs kindervakantieweek

imke dekkers wint € 50,- bij kinderva-
kantieweek brandevoort

Van 27 tot en met 31 juli vond in Brandevoort de kinder-
vakantieweek plaats. Naast financiële sponsoring, heeft 
rabobank Helmond dit jaar ook materialen en facilitei-
ten gesponsord. Tijdens de feestavond op donderdag 30 
juli gingen 500 ballonnen de lucht in en konden kinderen 
zoeken naar letters die een woord vormden. Uit alle 215 
inzendingen is een winnaar gekomen: de bijna 9-jarige 
Imke Dekkers. Zij ontving de prijs uit handen van Dani-
ella van de Laar.
Imke had al meerdere doeleinden voor het geld voor 
ogen. Ze laat de 50 euro echter, op advies van haar ou-
ders, even op de rekening staan en gaat goed nadenken 
wat ze ermee wil doen. n

De 21ste geldautomaat van de rabobank in Helmond is 
binnenkort een feit. Met de komst van deze nieuwe ra-
bobank geldautomaat kan voortaan 24 uur per dag en 7 
dagen in de week geld opgenomen worden. De geldauto-
maat wordt gevestigd bij de ingang van de parkeerkelder 
aan De Plaetse in De Veste, het winkelhart van Brande-
voort. Voor meer informatie kijk op www.rabobank.nl/
helmond. n

binnenkort
rabobank geldautomaat

in brandevoort
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ballet bij bloesem 

Balletgroep Bloesem laat kinderen vanaf vijf jaar op een 
speelse wijze kennismaken met dans, beweging en mu-
ziek, met aandacht voor fantasie en creativiteit. De oefe-
ningen worden steeds iets moeilijker, maar er blijft altijd 
ruimte voor spel en improvisatie. Wat je hebt geleerd 
kun je laten zien tijdens een presentatie of bij de grote 
uitvoering in 2011. 
Wij dansen in de balletzaal van De Weijer in Mierlo 
op dinsdag- en donderdagmiddag. Info: Anny Liebreks 
(662351) of www.freewebs.com/balletgroepbloesem.

aCtiviteiten volleYbalClub Polaris

Verdeeld over alle avonden van de week zijn de trainin-
gen van Polaris weer in volle gang. De wedstrijden en het 
merendeel van de trainingen worden gehouden in Sport-
hal ´t Hout. Daarnaast is de gymzaal van basisschool De 
Vendelier op dinsdagavond in gebruik en biedt de sport-
zaal van het MFC Brandevoort op donderdag om 18.00 
uur extra ruimte voor een van de talrijke minigroepen. 
Info: Willem de Vries (536550) of www.polaris.nl.

taFeltennis is voor iedereen

Tafeltennis kan door jong en oud beoefend worden. 
MTTV’72 is een Mierlose tafeltennisvereniging, slechts 
tien minuten fietsen vanaf Brandevoort, waar gezellig-
heid voorop staat. Voor leden zijn er verschillende moge-
lijkheden: vrij spelen, of trainingen volgen en competitie 
spelen. MTTV’72 organiseert het hele jaar veel evene-
menten en toernooien.
je kunt vrijblijvend drie gratis trainingen volgen of ge-
woon eens komen kijken. Op dinsdag wordt getraind 
in het Patronaat in Mierlo; om 18.30 uur jeugd- en om 
20.00 uur seniorentraining, om 21.30 uur vrij spelen. 
Info: rianne Sleegers, 0492 - 849315, www.mttv72.nl of 
bestuur@mttv72.nl.

bestuur mttv’72

ingezonden berichten
eerste buurtFeest groot suCCes!

Het eerste buurtfeest van de kersverse buurtvereniging 
Buitenvoort-Brand-Schutsboom (BVBVBBS) is zeer goed 
ontvangen! De meeste buurtbewoners wonen er al vanaf 
het begin (2001), maar een buurtfeest was nooit echt van 
de grond gekomen. Op 5 september echter was drie-
kwart van de bijna 200 bewoners van de partij! Iedereen 
heeft voor het eerst, opnieuw of nader kennis gemaakt 
met zijn buurtgenoten. De vierenveertig kinderen heb-
ben een leuke spelmiddag beleefd, de ouders waren con-
tent met een barbecue en een borrel die tot in de kleine 
uurtjes duurde. Dit feest krijgt zeker een vervolg!

blokFeest blok 11

De bewoners van Blok 11 houden wel van een feestje: 
kerstborrels, barbecues en met als hoogtepunt in 2008 
de viering van ons eerste lustrum. Ook dit jaar weer: op 
11 juli was er een beachparty. Voor de kinderen was er 
’s middags een kinderprogramma. Een spannende speur-
tocht door de wijk met als doel een schat en een snoep-
jesboom vinden. Bij terugkomst stond er een springkus-
sen klaar en in de feesttent konden de kinderen frietjes 
eten. De avond werd geopend met de onthulling van een 
beeld op het binnenterrein. Blokbewoonster en maak-
ster van het prachtige beeld jose Klomp doopte het tot 
Menneke ‘elfvis’ (elf van Blok 11). Met muziek van The 
Sound Experience uit eigen wijk werd het een zeer ge-
slaagd feest! Op naar het volgende feest…

de feestcommissie

j aar gang 10  september 2009
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Goelasj is een populair gerecht dat overal in Midden-
Europa wordt gegeten en er bestaan talloze varianten 
van. De oerversie was een stoofpot die door Hongaar-
se cowboys werd gemaakt en het voor ons zo kenmer-
kende paprikapoeder kwam pas aan het begin van de 
negentiende eeuw in zwang. Het wordt gegeten met 
allerlei deegwaren, maar kan ook goed bij rijst of aard-
appelen. Of kook de aardappelen gewoon mee.

Heeft u zelf een lekker recept dat u met de wijk wilt 
delen? Zend het dan in via onze website www.bran-
devoortercourant.nl, via de button Reageren, vragen of 
inzendingen. Daar vindt u het formulier Recept.

goelasj

INGrEDIëNTEN

500 gram runderlappen (van een koe die buiten heeft 
      gespeeld)
3 middelgrote uien
4 teentjes knoflook 
2 eetlepels paprikapoeder (mild)
paprikapoeder (pittig) naar smaak
1 koffielepel komijn
½ koffielepel karwijzaad
4 laurierblaadjes
1 klein blikje tomatenpuree
½ liter runderbouillon (blokje)
3 ontvelde paprika’s
boter
peper, zout

BErEIDINGSWIjZE

Snijd het vlees in grove stukken, smeer het in met papri-
kapoeder en zet weg. Fruit de in ringen gesneden uien 
en grof gehakte knoflook in de boter. Bruin het vlees 
snel op hoog vuur, voeg de zacht geworden uien en 
knoflook toe met de tomatenpuree, bouillon, komijn, 
karwij en laurierblad. Laat dit minimaal 3 uur sudderen. 
roer af en toe om en voeg zo nodig wat water toe.
Doe vlak voor het opdienen de stukjes paprika erbij en 
controleer op peper en zout. Voeg naar smaak eventu-
eel nog wat scherp paprikapoeder toe.
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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 11 oktober 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. fenne de Jong 8 jaar 
2. lisetotte Vermeulen 5 jaar
3. luuk vd Vegt 2,5 jaar
 

De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd. Je hoeft dus 

niet de deur uit voor je prijs. 

de prijzen worden aangeboden door

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

1
2 3
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activiteitenkalender 2009
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uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant oktober nummer

11 oktober

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 
 
Oktober 2009  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
10 okt SBIA Speelgoedbeurs 10.00 uur  
11 okt Brand Courant Sluiting aanlevering nr 8  C. Brouwer 663650 
17 okt SBIA Hollandse avond 20.30 uur  
24 okt SBIA Cabaret 20.00 uur  
30 okt Brand Courant Distributie nr 8 18.00 uur P. Princen 665781 
31 okt SBIA Halloween 17.00-23.00 M. de Haas 476711 
31 okt SBIA Houtse toneelgroep 20.00 uur  
 
November 2009  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
01 nov SBIA Houtse toneelgroep 20.00 uur  
06 nov SBIA Cabaret 20.00 uur  
07 nov De Brandeliers Leutfestein   
08 nov Brand Courant Sluiting inlevering nr 9 18.00 uur C. Brouwer  663650 
14 nov SBIA CC & The Rebels 20.00 uur  
27 nov Brand Courant Distributie nr 9 18.00 P. Princen 665781 

 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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