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Een selecte, maar erg betrokken groep bij de wijkcourant 
is op vrijdag 26 maart aanwezig op de receptie. Uiteraard 
in het wijkhuis als thuisbasis van de Brandevoorter Cou-
rant, onderstrepen verschillende mensen de waarde van 
de courant. Eindelijk, na veel jaren ziet de wijkbewoner de 
mensen achter de BC. De bezoekers van de receptie geven 
aan dat zij de BC een bijzonder medium vinden en prijzen 
de vormgeving en de inhoud.

Zondag 28 maart om 13.30 uur zomertijd kom ik thuis. 
Mijn vrouw meldt dat de stroom is uitgevallen. Ik bel de 
storingslijn en het klopt: er is een storing in Helmond en 
die kan tot 16.00 uur duren. Niet veel later verschijnen er 
wagens van Enexis in de straat. Ze blijken op zoek te zijn 
naar de oorzaak van de storing. Als er om 15.30 uur nog 
geen verdere acties te zien zijn, besluiten we even ergens 
iets te gaan drinken.

De afgelopen weken hebben wij met onze groep 8 gewerkt 
aan het thema WOII. Hieronder hebben we een paar ac-
tiviteiten beschreven. Er zat ook een groepsopdracht aan 
gekoppeld. We moesten namelijk in drietallen een krant 
maken over de Tweede Wereldoorlog. De kranten zijn erg 
goed gelukt en hangen op de gang bij onze groep. Iedereen 
is welkom deze kranten te komen bekijken. 

Tien jaar directrice van basisschool de Vendelier, Anne-
Marie Hennissen-Delnooz vindt het nu tijd het stokje over 
te gaan dragen. Op het toppunt van haar carrière op onze 
wijkschool heeft mevrouw Hennissen besloten een nieuwe 
uitdaging aan te gaan als directrice op de Odaschool in 
Weert. Tijd voor een interview met haar om terug te kij-
ken op tien succesvolle jaren. 

Van vogelspinnen tot roze rivierdolfijnen. Ik heb ze gezien 
in het Braziliaanse Amazonegebied. Samen met een paar 
medestudenten ben ik twee weken naar Brazilië geweest, 
waar we een bezoek brachten aan Sao Paulo en Santarém.
Klaar voor vertrek zitten we te wachten in het vliegtuig 
dat ons naar Madrid brengt, wanneer de mededeling komt 
dat we twee uur vertraging hebben. Balen, omdat we nu de 
overstap naar Sao Paulo missen. 
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5 redactioneel
7 wijkhuis
9 cliëntenraad
11 speeltuintje
15 fotoclub / kvw
17 jeugd in brandevoort
19 chill house
21 scouting
23 gezond brandevoort
25 vermist / rondje helmond

51 kunstkwartier / turnen
53 ondernemer
57 lekkage / vrijwilligers
59 fietscrossbaan
61 even de wijk uit
63 gemeente helmond / singles
67 recept
68-69 kleurplaat/uitslag kleurwedstrijd
70-71 wijkinformatie / 
 activiteiten kalender

en verder
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33 puzzel
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Maak een afspraak via rabobank.nl/helmond
of via (0492) 59 45 94.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Maar gelukkig kijken we ook of u die later
nog op kunt brengen.

Natuurlijk kunnen
we u een hoge
lening aanbieden.
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Koninginnedag en fietsbeurs

Morgen zal de wijk voor een goed deel flink oranje ge-
kleurd zijn. De werkgroep voor Koninginnedag trekt een 
steeds zwaardere wissel op de wijk in de goede betekenis 
van het woord. Kinderen genieten en de organisatie ziet 
dat ze aan steeds hogere verwachtingen kan voldoen.
Wellicht wordt de invloed straks zo groot dat de aan-
staande koning zich verplicht om nóg een keer te komen 
om de ontwikkelingen in de wijk te beoordelen. Hij is hier 
immers al een keer geweest om onze architectuur te be-
wonderen. Dit geldt uiteraard ook voor prins Charles uit 
Groot-Brittannië, die nog enkele beloftes aan onze wijk 
moet inlossen. Hij is sterk geïnspireerd door onze bouw-
wijze en aanpak van leef- en woonvormen. Zelf heeft hij in 
Groot-Brittannië een project gerealiseerd in Portsmouth, 
waar een wijk of zelfs een heel dorp is gebouwd in Bran-
devoorter stijl. Wellicht kan een toekomstige Koninginne-
dag in de wijk zo groots opgezet worden dat de prins uit 
Engeland en een jonge koning uit Nederland niet meer om 
onze wijk heen kunnen.
De fietsbeurs was weer een boeiend gebeuren. Een nog 
grotere groep wijkbewoners heeft op de beurs weer een 
goed vervoermiddel gevonden, wat vele malen aantrekke-
lijker was om aan te schaffen op de beurs dan in de winkel. 
Bezoekers op de beurs zijn weer zo enthousiast gewor-
den over het gebruik van fietsen in en rondom de wijk 
dat de fietsclub van Brandevoort het aantal aanmeldingen 
stormachtig heeft zien groeien. 

DE lAATSTE HOOGSPANNING
Ondertussen zijn we nog niet uit de hoogspanningsperi-
kelen en zijn bewoners en andere betrokkenen nog niet 
uit de vraag welke kant de leiding opgaat. De rechter volgt 
de veilige kant en brengt de bestuurders en beheerder 
TenneT in een moeilijker parket om nog tot een oplossing 
te kunnen komen. Wellicht zal de druk van BrabantStad 
binnenkort tot een oplossing leiden.

DE BrANDEVOOrTErDAG
De voorbereidingen voor de Brandevoorterdag klinken 
steeds concreter door. Vrijwilligers helpen mee en zullen 
garanderen dat het lustrumgebeuren een stralend succes 
wordt. 

JONG BrANDEVOOrT
Ondertussen is de stuurgroep Jeugd Brandevoort opge-
richt en doet elders in de courant van zich spreken. Zij 
wil de doelgroep jeugd fundamenteel en daadkrachtig in 
de wijk neerzetten. Net als het college van de gemeente 
zich slagvaardig wil gaan ontwikkelen, zo concreet en on-
dernemend wil de stuurgroep met dit college aan de slag 
en in onze wijk een voorbeeld stellen. De komende ja-
ren moet deze benadering zeker veel vruchten afwerpen. 
Houd deze rubriek in de gaten. n

gP

redactioneel
   april 2010
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wijkhuis ‘t brandpunt bruisend brandevoort

Wijkhuis ’t BrandPunt wordt steeds meer het middel-
punt van alle activiteiten in onze wijk. Ook is ’t BrandPunt 
het thuis voor vele clubs, verenigingen en groeperingen. 
Daarnaast hebben inmiddels ook diverse commerciële 
aanbieders hun weg naar ons wijkhuis gevonden. Om 
dit allemaal in goede banen te leiden en duidelijkheid te 
verschaffen voor iedereen, heeft het bestuur huisregels 
en huurvoorwaarden opgesteld. Het zou te ver gaan om 
deze hier helemaal te publiceren, maar enkele belangrijke 
zaken wil ik u toch niet onthouden.
Het is prettig als iedereen die van het wijkhuis gebruik 
maakt, dat doet met respect voor elkaar en zich daarbij 
aan enkele eenvoudige huisregels houdt. Deze regels kunt 
u inzien op onze website www.brandpunt.info. Uiteraard 
zijn de huisregels ook beschikbaar in het wijkhuis. Daar 
worden de huisregels duidelijk zichtbaar opgehangen.
In wijkhuis ’t BrandPunt zijn diverse ruimtes beschikbaar 
voor verschillende activiteiten. Deze ruimtes kunnen 
worden besproken en/of verhuurd. Buiten de besturen 
van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort 
(SSCC) en de Stichting Wijkraad Brandevoort (SWB), 
heeft niemand recht op een ‘vaste’ ruimte. De beheerder 
wijst een ruimte toe, die passend is voor de beoogde ac-
tiviteit. In principe hebben organisaties en groeperingen 
zonder commercieel oogmerk en afkomstig uit de wijk 
Brandevoort altijd voorrang. Bij de aanvraag kunt u de 
voorkeur voor een bepaalde ruimte opgeven. Hiermee 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. En omdat het 
voor iedereen erg goedkoop is (voor Brandevoorter 
verengingen, clubs en groeperingen zelfs gratis) mag eni-
ge zelfwerkzaamheid worden verwacht. We vragen u dan 
ook tijdig aanwezig te zijn, zodat u zelf de ruimte kunt 
inrichten. En het spreekt vanzelf dat u na afloop ook uw 
ruimte weer even netjes achterlaat. Ook de huurvoor-
waarden kunt u op onze website www.brandpunt.info 
lezen. Uiteraard zijn ze ook beschikbaar in het wijkhuis.

Verder zijn wij nog op zoek naar een gastvrouw/heer 
voor vijftien uur per week. Op onze website kunt u meer 
lezen over deze vacature. 

CESAr ZUIDErWIJK IN ’T BrANDPUNT
Op 8 mei aanstaande treedt de onvolprezen Cesar Zui-
derwijk op in ’t BrandPunt. U heeft al het een en ander 

over dit optreden kunnen lezen in de voorgaande Bran-
devoorter Couranten. 

KONINGINNEDAG IN BrANDEVOOrT
Op 30 april viert heel Nederland Koninginnedag. Na-
tuurlijk wordt ook in Brandevoort aandacht besteed aan 
deze feestelijke dag. We starten ’s ochtends om 10.00 
uur met een toost op Hare Majesteit met oranjebitter, 
voorafgegaan door het spelen van het Wilhelmus. Aan-
sluitend kunnen de kinderen op door henzelf versierde 
fietsen een tocht door De Veste maken. Dit geheel duurt 
ongeveer tot 11.00 uur. Aansluitend is er een kindervrij-
markt op het binnenplein van ’t BrandPunt en zijn er 
dansdemonstraties in ‘t BrandPunt. Wethouder Stienen 
heeft zich bereid verklaard om de toost uit te brengen 
en de kindervrijmarkt te openen. 

BrANDEVOOrTErDAG; ’T BrANDPUNT DOET 
MEE!
Op 20 juni 2010 wordt de Brandevoorterdag georga-
niseerd. Tijdens dit grootse evenement zal wijkhuis 
‘t BrandPunt activiteiten organiseren op het agrarische 
plein; het plein tussen de school en het Palladium. Maar 
uiteraard is ook het wijkhuis geopend en kunt u ook 
daar terecht voor een drankje en een hapje. Mocht u 
zich op willen geven als vrijwilliger om tijdens dit fantas-
tische evenement een handje te helpen, dan kan dat via 
de website www.brandevoorterdag.nl of u kunt mailen 
naar pr@brandevoorterdag.nl.

DANSVOOrSTEllINGEN VAN STUDIO lOl OP 29 
EN 30 MEI
Een dansvoorstelling voor jong en oud. Op zaterdag-
avond 29 mei dansen de kinderen vanaf acht jaar. Op 
zondag zijn ook de jongste dansers te zien.
Single inloop op 6 juni van 14.00 tot 18.00 uur. Zie elders 
in dit blad.

VAKANTIESlUITING VAN ’T BrANDPUNT
Ook dit jaar sluit ’t BrandPunt in de zomer enige tijd haar 
deuren. Van 31 juli tot en met 23 augustus is ’t BrandPunt 
gesloten. n

ingrid tielemans
pr commissie ‘t brandpunt
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In 1996 werd de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg-
instellingen (WMCZ) aangenomen die zorginstellingen ver-
plicht om een cliëntenraad te hebben. Op basis van deze 
wet is het voor zorginstellingen noodzakelijk om cliënten te 
laten meepraten en meedenken over de zorg- en dienstver-
lening die wordt aangeboden. Natuurlijk komt dat de zorg 
en dienstverlening van een dergelijke instelling ten goede.
Een cliëntenraad in een zorginstelling en behartigt de belan-
gen van patiënten en cliënten. Een cliëntenraad is een on-
afhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies 
geeft over onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn. 
Zo ook de vorig jaar opgerichte cliëntenraad van de Stich-
ting Gezondheidscentra Brandevoort (SGCB). Na een jaar 
is het nu de hoogste tijd om duidelijk te maken wie we zijn, 
wat we doen en waar u ons kunt bereiken.

DOEl ClIëNTENrAAD
Het doel van de cliëntenraad is de cliënt van de SGCB en 
de aan haar gelieerde zorgverleners inspraak te geven. De 
cliëntenraad komt op voor de collectieve belangen van de 
cliënt en wil de medezeggenschap van cliënten bevorderen. 
Doel hierbij is dat de zorgverlening beter wordt afgestemd 
op de wensen en behoeften van de cliënt. Een optimale 
kwaliteit van eerstelijnszorg, zonder wachttijden en met 
een prettige behandeling. De cliënt moet als het ware kun-
nen meepraten over het beleid van het SGCB om zijn posi-
tie binnen de zorg veilig te stellen en waar mogelijk te blij-
ven verbeteren. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere:
• Bejegening van de cliënt
• Tijd en aandacht voor de cliënt
• Veiligheid
• Privacy
• Wachttijden

De cliëntenraad is géén klachtencommissie en behandelt 
daarom geen individuele klachten. Voor een klacht over 
bijvoorbeeld verleende zorg of een medewerker van de 
SGCB of een aan haar gelieerde zorgverlener is er een pro-
cedure rondom klachten ingesteld. 
De cliëntenraad van het SGCB is geïnstalleerd in haar eer-
ste vergadering van 17 februari 2009. Dit in aanwezigheid 
van de heer J. van de Sande, bestuurder SGCB, en de heer 
r. Hazenberg, centrummanager SGCB.
In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de opzet 
van een missie en visie, het bepalen van de bevoegdheden 
van de cliëntenraad en de opzet van het jaarplan 2010. De 
missie en visie kunt u terugvinden op de website van de 
SGCB (www.sgcb.nl)

BEVOEGDHEDEN ClIëNTENrAAD
Over de volgende onderwerpen in het kader van de 
WMCZ heeft de cliëntenraad adviesrecht. Dat wil zeggen 
dat het bestuur alleen een besluit mag nemen, als eerst de 
mening van de cliëntenraad is gevraagd.
• Een wijziging van de doelstelling of grondslag.
• Het overdragen van de zeggenschap of fusie.
• Het aangaan of verbreken van een duurzame samen- 
 werking met een andere instelling.

• De gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling,  
 een verhuizing of ingrijpende verbouwing.
• Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijzi- 
 ging van de werkzaamheden.
• Het benoemen van personen die rechtstreeks de  
 hoogste zeggenschap hebben bij de leiding van arbeid  
 in de instelling.
• De begroting en jaarrekening.
• Het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en  
 de beëindiging van deze zorgverlening aan de cliënten.
• Een belangrijke wijziging in de organisatie.
Verzwaard adviesrecht heeft de cliëntenraad op, onder an-
dere, onderstaande onderwerpen. Dat wil zeggen dat het 
bestuur daarover in principe uitsluitend een besluit mag ne-
men waarmee de cliëntenraad het eens is.
• Het algemene beleid op het gebied van veiligheid
• Het algemene beleid op het gebied van gezondheid of  
 hygiëne
• De systematische bewaking, beheersing of verbetering  
 van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg
• De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de  
 behandeling van klachten van de cliëntenraad
• Het aanwijzen van personen die belast worden met de  
 behandeling van klachten van cliënten
• Wijziging van het besluit tot instelling van de cliënten- 
 raad
Bovendien kan de cliëntenraad ook ongevraagd advies 
geven.

SAMENSTEllING ClIëNTENrAAD
De cliëntenraad kent 7 zetels waarbij ernaar gestreefd 
wordt dat de samenstelling een afspiegeling is van de cliën-
ten van de SGCB en de wijk Brandevoort. Op 31 december 
2009 bestond de cliëntenraad uit de navolgende leden:
• Merijn Mulders (voorzitter)
• Sylvia van loenhout (secretaris)
• Marga Dobma
• Ilona van Baal
• Henk van Kesteren
• Maartje Baur

De cliëntenraad is op zoek naar een zevende lid. Voelt u 
zich hiertoe aangetrokken, neem dan contact op met de 
heer Hazenberg , centrummanager SGCB voor nadere 
informatie. U kunt hem bereiken op telefoonnummer: 
0615329662.

ClIëNTENrAAD IN 2010
De cliëntenraad formuleert voor het jaar 2010 een aan-
tal speerpunten. Een van de speerpunten is het breed 
informeren van de achterban over haar rol teneinde de 
gezamenlijke belangen optimaal te kunnen behartigen. 
Heeft u echter nog ideeën, suggesties, aan- en opmerkin-
gen, vragen etc. dan kunt u ons benaderen via de website 
(www.sgcb.nl) of via het e-mailadres van de cliëntenraad: 
cliëntenraad@sgcb.nl n

merijn mulders,
voorzitter cliëntenraad

cliëntenraad
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Bij het parkeerterrein van de winkels is een speeltuintje 
aangelegd. In de BC van december 2009 hebben wij daar 
al melding van gemaakt. Er rezen toch wat vragen over 
de veiligheid van deze locatie en die hebben wij Henk 
Noort van de commissie Spelen en Groen voorgelegd.
“Het is geen gevaarlijke plek, wij hebben zorgvuldig naar 
de plek gekeken. Veiligheidaspecten zijn leidend geweest 
voor de vormgeving. De Veste is het centrum van Bran-
devoort en heeft een stedelijk karakter. Hier is het ook 
zeker drukker dan elders. De locaties die ingericht kun-
nen worden als speel- en ontmoetingplekken zijn hier 
schaars, terwijl in de directe omgeving een groot aan-
tal potentiële gebruikers woont. Het is noodzakelijk om 
ook in De Veste speelplekken in de openbare ruimte aan 
te bieden. Het zou jammer zijn als in deze omgeving al-
leen ‘kijkgroen’ mogelijk is. Met een slimme vormgeving 
is het mogelijk om ook in een drukke omgeving een vei-
lige speelplek te creëren.
Het ontwerp voorziet in een bijna volledig met groen 
omheinde speelplek. De inrichting is hierdoor geheel af-
wijkend van de speelplekken elders in Brandevoort. Van-
uit de omgeving is, ook voor de automobilist, voldoende 
zicht op de speelplek. Als er kinderen spelen, is dat vanaf 
de straat goed zichtbaar. Een lage brede blokhaag (circa 
een meter breed en zestig centimeter hoog) vormt de 

rand van de speelplek. Alleen bij de glascontainers is de 
haag iets hoger. Door deze ondoordringbare omheining 
worden gebruikers gedwongen om de twee openingen 
in de haag te benutten als zij naar de speelplek willen 
komen. De ingangen bevinden zich op locaties waar veilig 
oversteken mogelijk is. De speeltoestellen worden niet 
direct bij de ingangen geplaatst, maar in de door de lage 
haag gevormde V-vormige nis. Hierdoor wordt een maxi-
male afstand tussen de speeltoestellen en de ingangen 
naar de speelplek bereikt.
De beoogde doelgroep is jonger dan zes jaar. Kinderen in 
deze leeftijdsgroep verplaatsen zich in de regel niet zelf-
standig, maar onder begeleiding van een ouder. Hierdoor 
is tevens sprake van toezicht bij het spelen.

DAArNAAST IS Er NOG HET VOlGENDE OP TE 
MErKEN:
- Objectieve veiligheid bestaat niet
- Het zijn de bewoners zelf die met regelmaat de 30km-- 
 snelheidslimiet aan hun laars lappen
- Je kunt het ook positiever bekijken, door de manier  
 van ondoordringbare omheining en de zichtbaarheid  
 vanuit de auto op spelende kinderen, kan daar ook een  
 remmende werking vanuit gaan.” n

henk noort

speeltuintje
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Een selecte, maar erg betrokken groep bij de wijkcourant 
is op vrijdag 26 maart aanwezig op de receptie. Uiteraard 
in het wijkhuis als thuisbasis van de Brandevoorter Cou-
rant, onderstrepen verschillende mensen de waarde van 
de courant. Eindelijk, na veel jaren ziet de wijkbewoner 
de mensen achter de BC. De bezoekers van de receptie 
geven aan dat zij de BC een bijzonder medium vinden 
en prijzen de vormgeving en de inhoud. Zij benadrukken 
dat het belangrijk is dat de redactie de komende tien jaar 
ook nog volmaakt. Ook al verandert de wijk, de courant 
hoeft zich niet aan te passen.

De redactie, maar vooral ook de hoofdredacteur vraagt 
zich af of de BC op deze manier over tien jaar nog zal be-
staan. Waarschijnlijk een ingedikte vorm voor de tijdloze 
afdrukken van enkele foto’s en memorabele geschriften, 
maar de rest van de informatie zal zo snel veranderen en 

de bc vierde haar 
       tienjarig bestaan

op andere manieren bij de bewoners komen, dat de BC 
dat in aangepaste vormen moet brengen.
In een korte beschouwing voorspelt de hoofdredacteur 
immers dat door nieuwe media en andere behoeften bij 
de mensen uit de wijk, de BC er over tien jaar heel an-
ders uit zal moeten zien. De BC is vast van plan om hier-
bij te zijn, alleen weet zij nog niet precies hoe dat zal zijn.
De Brandevoorter Courant is echter een informatie-
bron voor en door de bewoners. Dus als de bewoner 
blijft meewerken aan het tot stand komen ervan, dan kan 
hij ook bepalen hoe de BC er uit moet gaan zien de 
komende tijd.
Tot slot nodigt de BC u nu alvast uit om over vijf jaar 
toch even te komen kijken en kennis te maken met de 
mensen die op het kruispunt van de wijk staan. n

gP
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fotoclub

kindervakantieweek

Omdat het artikel over de laatste tentoonstelling in het 
maartnummer na sluitingsdatum bij de redactie binnen-
kwam, laten wij alsnog de winnende foto’s zien zoals die 
door het bezoekende publiek gekozen werden.

De algehele winnaar was de foto Gastvrijheid van Nicole 
loeve. Nicole fotografeert pas sinds kort, maar heeft 
een blik op het ongewone. De foto toont het grote 
schilderij van het laatste avondmaal, waarbij het lijkt dat 
hedendaagse gasten vrijelijk in- en uitlopen. Deze foto 
was bij een interne bespreking op een van onze club-
avonden ook al als zeer bijzonder bestempeld.
De tweede plaats komt toe aan Petrie Smulders met 
haar foto Sanne. Deze ingetogen foto is met bijna pro-
fessioneel inzicht en belichting gemaakt.
Zoals gemeld was de gedeelde derde plaats voor

Wil je vast een voorschot nemen op de zomer? Ga dan naar Anya Lingerie, Kromme Steenweg 35 in Helmond. 
Want hier vind je de nieuwste badmode van zonnige merken. Zoals het mix & match systeem van Seafolly of de 

luxe badkleding van Lise Charmel en Pain de Sucre. En met een exclusieve top van Wolford als finishing 
touch, bent u helemaal klaar voor een lange hete zomer.

Kromme Steenweg 35, Helmond. T: 0492 554357

Helma Martens met een zeer goed uitgewogen beeld-
vulling en perfecte belichting van een zonsondergang-
scene.
Ook de foto van de andere derde plaats van Willem van 
Hoof is apart. Zijn visie op de trein was zeer goed van 
compositie en suggereerde goed de snelheid.
Veel bezoekers van de tentoonstelling verzuchtten, dat 
het erg moeilijk was om de zogenaamde beste foto te 
kiezen, omdat er volgens hen in alle categorieën uitste-
kende kandidaten voor de publieksprijs zaten.
Al met al mogen wij de winnaars nogmaals feliciteren 
met hun mooie foto’s, die het hoge niveau van de ten-
toonstelling onderstrepen.n

albert ticheler
fotoclub.publiciteit@brandevoort.org

565621

De afgelopen weken zijn we met de werkgroep druk in 
de weer geweest met alle programma’s en begrotingen. 
Er zijn genoeg ideeën, maar kunnen we het ook betalen? 
Iedere commissie heeft inmiddels een plan aangeleverd 
en nu gaan we puzzelen wat er allemaal mogelijk is. Eén 
ding staat vast: het wordt weer een gezellige afwisselen-
de week, maar we kunnen dus nog niks verklappen.
Daarnaast zijn we inmiddels actief ouders aan het bena-
deren om alle groepen te voorzien van leiding. Het aantal 
vrijwilligers loopt al aardig op (bijna 400), maar is nog 
steeds niet genoeg. De meeste ouders zijn wel bereid 
om te helpen en ook het aantal jeugdvrijwilligers loopt al 
aardig op. Net als vorig jaar vinden we het erg belangrijk 
om alle groepen te voorzien van voldoende leiding. 
Klein rekensommetje: 680 kids verdeeld over 81 groe-
pen; 2 vrijwilligers per groep x 5 dagen = 810 vrijwilli-
gers. Gelukkig zijn er ouders die meerdere dagen komen 
helpen, dus 810 vrijwilligers is aan de ruime kant, maar 
dan heb je een beetje een idee om wat voor aantallen 
het gaat. Ook hebben we iedere dag vrijwilligers nodig 
om activiteiten te begeleiden; die heb ik nu niet meege-
rekend.

Heb je je kinderen opgegeven, maar jezelf nog niet? 
Je kunt wachten tot wij je gaan bellen of mailen, maar 
je mag ons ook voor zijn: stuur een mailtje naar 
info@kvwbrandevoort.nl. We hebben dus nog een hele 
klus te klaren, maar zijn ervan overtuigd dat het gaat 
lukken!
Tenslotte nog heel belangrijk nieuws voor alle ouders en 
kinderen: op onze site staat het K.V.W. Camping Brande-
voort-lied!! Dus oefenen maar, zodat jullie het 26 juli uit 
volle borst mee kunnen zingen. Tot de volgende BC! n

yvon cremers
info@kvwbrandevoort.nl

eerste prijs tweede prijs derde prijs
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          jeugd
             in brandevoort

JEUGD IN BrANDEVOOrT
Op de klankbordvergadering van maart heeft de werk-
groep Jeugd aangegeven hoe het in Brandevoort met de 
jeugd staat. De komende jaren moet er veel gebeuren 
om ervoor te zorgen dat Brandevoort als nieuwbouw-
wijk goed met deze doelgroep omgaat.
Maar helaas: de leden van de groep die aan de noodrem 
trekken, hebben geen tijd meer en geven de opdracht 
terug aan de wijkraad.
Gelukkig is er een nieuwe groep gevormd van enkele 
wijkbewoners en vrijwilligers, die al met jongeren bezig 
zijn. Zij willen zich stuurgroep noemen en geen werk-
groep. Grote lijnen en regie voeren op zaken die al be-
staan en ervoor zorgen dat er samenhang blijft bestaan 
in allerlei initiatieven en lopende plannen. Zij willen gron-
dig aan de slag en graag met de gemeente tot een oplos-
sing voor meerdere jaren komen.
Het beleid van de stuurgroep laat zich als volgt omschrij-
ven: een integraalaanpak, preventief en repressief van ka-
rakter en op korte termijn randvoorwaarden scheppen 
om aan de slag te gaan.

ENKElE ElEMENTEN VAN DIT BElEID ZIJN:
• Accommodaties voor jeugd binnen de muren
• Accommodatie buiten de muren zoals het creëren  
 van hangplekken, een skeelerbaan en andere lokale  
 voorzieningen.
• regelmatige publiciteit.
 o In de Brandevoorter Courant en wellicht een ei- 
  gen ‘Wijkblad door en voor de jeugd’. Voorlich- 
  tingsbijeenkomsten.
• Evenementen op allerlei gebied. 
 o Muziek, sport en games.
• Combinatie en coördinatie van hulpverlenende activi- 
 teiten. 
 o Naschoolse activiteiten (onder andere huiswerk- 
  groep, kookcursus) combineren en met activitei- 
  ten van verschillende hulpverlenende instellingen  
  (vangnetconstructie, straathoekwerk) en samen- 
  werking zoeken met aangrenzende wijken.

• Stimuleren van betrokkenheid van de jongeren zelf.
 o Actief werven van jongeren via allerlei commu- 
  nicatiekanalen, inschakelen van commissies en bij 
  voorbeeld op de Brandevoorterdag van 20 juni  
  jongeren nadrukkelijk aanspreken.

Op korte termijn gaat een afvaardiging van de stuur-
groep met de gemeente rond de tafel. 
U hoort binnenkort van dit overleg. In de rubriek Jeugd 
in Brandevoort houdt de courant u op de hoogte van het 
werk van de stuurgroep en uiteraard van de jeugd in de 
wijk. n

jan drouen 

Op zondag 12 september 2010 vindt alweer het derde 
Zonnebrandfestival plaats, georganiseerd door carnavals-
stichting De Brandeliers. 
Het Zonnebrandfestival is een gezellig en muzikaal festi-
val voor jong en oud, wat plaats vindt onder de Markthal 
aan De Plaetse.
Het zou natuurlijk leuk zijn als daar talent uit onze eigen 
wijk getoond kan worden. Daarom zijn we op zoek naar 
artiesten/muzikanten/entertainers woonachtig in de wijk 
Brandevoort die op het Zonnebrandfestival zouden wil-
len komen optreden.

oproep brandevoorter
     artiesten/muzikanten

Denk je dat je een interessant, swingend optreden zou 
kunnen verzorgen, alleen of met een groep, stuur dan 
een e-mailbericht naar zonnebrandfestival@live.nl. 
Schrijf daarin duidelijk wat voor muziek/entertainment 
je zou kunnen laten zien en/of horen en wij gaan bekijken 
of je optreden zal passen in de sfeer van ons festival. 
Wellicht kunnen de Brandevoorters dit jaar genieten van 
talent uit onze eigen wijk! n

commissie zonnebrand
cs de brandeliers

foto: Ugur Ozdemir
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chill house
CHIll-HOUSE BrUIST VAN DE ACTIVITEITEN

We hebben op 26 maart de airbrush-avond voor de 
jeugd van het voortgezet onderwijs gehad. Deze keer 
niet alleen voor de jongens, ook de meiden konden ein-
delijk eens met een airbrushspuit aan de gang. 
Het was een gezellige en creatieve avond, waarna ieder-
een met een eigen gemaakt kunstwerk weer naar huis 
ging. Behalve een van de jongens, want die had iets voor 
onze buurtbrigadier gemaakt.
De week erna was de beurt aan de jeugd van groep 8 
van de OBS en De Vendelier. Zij hebben blitse hangers 
voor aan hun mobieltje gemaakt. Degenen die dat niet 
wilden konden gewoon lekker chillen. Het was voor hun 
allemaal de eerste kennismaking met Chill-House, maar 
aan hun enthousiasme te zien, zijn ze de volgende keer 
weer van de partij!
Op 9 april was de fotomodellenavond gepland voor de 
oudere jeugd. FotoClub Brandevoort was met veel fo-
tografen, camera’s en flitsstudio’s druk doende om de 
dames en heer mooi op de foto te zetten. Ankie van 
schoonheidssalon De Blauwe reiger verzorgde de visa-
gie, zodat iedereen er helemaal supermooi uitzag. Klap-
per van de avond was wel dat onze buurtbrigadier met 
haar politiescooter op het podium kwam: het ultieme 
accessoire voor de fotoshoot. Ankie en FCB nogmaals 
hartstikke bedankt voor jullie medewerking!

We hopen jullie allemaal snel weer te zien bij een van de 
activiteiten of om gewoon lekker te gamen en te chil-
len. Check de website voor de planning, foto’s, Hyves en 
meer. n

cu@chill-house
www.chill-house.nl
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lEIDING VErWErFT INSIGNE
In maart hebben vijf leden van het stafteam van Scouting 
Brandevoort na een scoutingopleiding een insigne in ont-
vangst kunnen nemen. De training bestaat uit theorie, prak-
tijkopdrachten en een stageopdracht bij een andere scou-
tinggroep. De opleiding helpt nieuwe leiding snel hun weg 
te vinden en draagt bij aan de kwaliteit van de programma’s.

MINIKAMP VOOr VrIJDAG- EN ZATErDAGWElPEN 
SAMEN
Voor de eerste keer gingen de zaterdagwelpen op kamp, 
samen met de vrijdagwelpen. Op zaterdagochtend kwa-
men ze aan bij een logeerboerderij in de rips bij natuur-
gebied de Stippelberg. Een boswandeling, spellen, buiten 
ravotten en een avond rond het kampvuur waren de in-
grediënten voor een geslaagd weekend.

INSTAllATIE VAN DE ZATErDAGWElPEN
Bij het kamp was de teamspirit bij de welpen prima. 
Tijd dus voor installatie van de groep zaterdagwelpen 
die sinds de oprichting in september gegroeid was 
tot tien leden. Bij de welpenbelofte riepen ze naar de 
groep: “...jullie kunnen op me rekenen!”

HONDErDSTE lID VOOr SCOUTING BrANDE-
VOOrT
De installatie was deze keer extra feestelijk. Want we kon-
den het honderdste lid vieren: Mauro van de zaterdagwel-
pen. Hij werd bij de installatie extra in het zonnetje gezet. 

rEGIONAlE SCOUTING WEDSTrIJD (rSW)
Ook dit jaar deden twee teams van Scouting Brande-
voort mee aan de rSW. In verband met het honderdjarig 
bestaan van Scouting Nederland was dit jaar het thema 
‘Feest’. Van vrijdagavond tot zondagmiddag konden de 
scouts hun kundigheid demonstreren van het scouting-
spel. Ze deden het helemaal niet slecht, alleen op tocht-
technieken moeten ze nog wat gaan oefenen om volgend 
jaar de eer van Brandevoort in de regio te verdedigen.

VOOrBErEIDINGEN NIEUWE BlOKHUT GESTArT
Na goedkeuring door de gemeenteraad kunnen nu de 
plannen voor de nieuwe locatie definitief worden ge-
maakt. En hoewel er gemeentegeld is vrijgemaakt voor 
de bouw, zal Scouting Brandevoort ook zelf aan de bak 
moeten om het woonhuis, de blokhut en de buitenruim-
te in te richten. Veel mensen hebben hun bijdrage al toe-
gezegd. Maar hulp kunnen we nog gebruiken.

VrIENDEN VAN SCOUTING BrANDEVOOrT WOr-
DEN PlUS-SCOUTS
Het team van vrijwilligers wordt verder uitgebreid met 
een nieuwe tak aan de stam van Scouting Brandevoort: 
de Plus-scouts. Deze leden ondersteunen de scouting 
door af en toe de handen uit de mouwen te steken en ze 
profiteren van een lidmaatschap van Scouting Nederland 
en het plezier dat te vinden is bij Scouting Brandevoort. 
Meer informatie en een inschrijfformulier vind je op de 
website: www.scoutingbrandevoort.nl n

scouting
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gezond brandevoort hooikoorts

Dit jaar is door de relatief lange winter het seizoen voor 
de hooikoorts laat begonnen. Nu de eerste mooie da-
gen zijn geweest, zullen de mensen met hooikoorts weer 
klachten gaan krijgen

WAT IS HET?
Hooikoorts is een vorm van allergie. Iemand met hooi-
koorts is overgevoelig voor bepaalde soorten stuifmeel 
van grassen, planten of bomen. Stuifmeelkorrels worden 
ook wel pollen genoemd. Zodra de ogen, neus, mond, 
keel of luchtpijp van iemand met hooikoorts in aanraking 
komen met het stuifmeel, raken de slijmvliezen geprik-
keld. Dat kan veel klachten geven. De neus kan jeuken, 
waardoor u veel niest. U kunt ook last hebben van een 
verstopte neus of een ‘loopneus’. Uw ogen kunnen jeu-
ken, tranen of branderig aanvoelen. Uw keel kan droog 
en branderig zijn, waarbij u moet hoesten. Soms is er een 
kriebelhoest. Sommige mensen hebben een vol gevoel 
in hun hoofd. Ook een koortsig en moe gevoel kan het 
gevolg zijn. Al deze klachten zijn niet altijd het gevolg van 
hooikoorts. U kunt ook allergisch zijn voor andere din-
gen, zoals katten of huisstofmijt.
De klachten treden op in de bloeitijd van grassen, plan-
ten en bomen. Bomen bloeien eerder dan grassen. Daar-
om krijgen mensen met een allergie voor boomstuifmeel 
al vroeg in het jaar (februari-maart) klachten, terwijl 
mensen met een allergie voor grasstuifmeel later in het 
jaar (mei-juni) last krijgen. Sommige mensen hebben het 
hele seizoen last van hooikoorts, anderen af en toe een 
dagje. Het stuifmeel verspreidt zich in de lucht, vooral op 
zonnige, winderige dagen. De hooikoorts kan dan erger 
worden. Activiteiten buitenshuis, zoals wandelen, fietsen 
en kamperen, kunnen dan veel klachten geven.

WAArDOOr KOMT HET?
Elk mens vormt antistoffen tegen stuifmeel in zijn li-
chaam. Bij iemand met hooikoorts reageert het lichaam 
erg heftig zodra de slijmvliezen met het stuifmeel in 
aanraking komen. Er ontstaat een ‘overdreven’ afweer-
reactie, waardoor de slijmvliezen zwellen en meer slijm 
gaan produceren. Het is niet bekend waarom sommige 
mensen allergisch zijn voor stuifmeel en anderen niet. 
In sommige families komt hooikoorts meer voor dan in 
andere. De aanleg voor hooikoorts is al bij de geboorte 
aanwezig, maar de klachten ontstaan pas in de loop der 
jaren. Na verloop van tijd nemen de klachten weer af. 
Hoe lang dat duurt, is niet te voorspellen.

KAN HET KWAAD?
Hooikoorts kan heel hinderlijk zijn, maar het kan geen 
kwaad. De klachten gaan altijd weer over zodra het stuif-
meel uit de lucht verdwenen is.

WAT KUNT U Er ZElF AAN DOEN?
U kunt niets doen om hooikoorts te genezen. Wel kunt u 

proberen contact met stuifmeel zoveel mogelijk te vermijden.
• Houd er rekening mee dat vooral op zonnige en win- 
 derige dagen er veel stuifmeel in de lucht zit. Binnens- 
 huis heeft u daar het minste last van. Gesloten ramen  
 voorkomen dat het stuifmeel gemakkelijk binnenwaait.
• Draag buiten een zonnebril.
• In het ‘hooikoortsseizoen’ kunt u via radio of teletekst  
 volgen of de weersomstandigheden gunstig of ongun- 
 stig zijn voor hooikoortspatiënten.
• Aan zee en hoog in de bergen zit minder stuifmeel in  
 de lucht dan in het binnenland. U kunt proberen hier- 
 mee rekening te houden bij de keuze van uw vakantie- 
 bestemming.

WANNEEr NAAr DE HUISArTS?
Neem contact op met uw huisarts:
• Als u denkt dat u hooikoorts heeft en meer wilt weten  
 over oorzaak en behandeling.
• Als u wilt weten waarvoor u allergisch bent.
• Als u hooikoorts heeft en ondanks voorzorgsmaat- 
 regelen toch klachten houdt. n

victor kaiser,
huisarts gezondheidscentrum brandevoort

foto: Ugur Ozdemir
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           zondag 2 mei 2010
fietsdag rondje helmond: win een fiets! 

Stichting Stadspromotie Helmond organiseert op zondag 
2 mei 2010 de jaarlijkse fietsdag rondje Helmond om het 
fietsseizoen feestelijk te openen. Dan zijn de officiële deel-
nemers van de fietsroute geopend en zijn er sfeervolle ter-
rasjes met muziek en diverse activiteiten. De organisatie 
verwacht ook dit jaar weer meer dan duizend deelnemers. 
De route is aantrekkelijk voor fietsers van alle leeftijden. 
Er kan gestart worden tussen 10.00 en 12.00 uur bij één 
van de veertien start- en finishpunten. De deelnemende 
organisaties doen hun best om van de stempelposten een 
gezellige tussenstop te maken. Finishen kan tot 17.00 uur. 
Er kan een hele of halve route worden gefietst en deel-
name is gratis. Fietsers die de hele route rijden, kunnen 
bij de stempelposten letters vinden waarmee uiteinde-
lijk een woord gevormd moet worden. Dit jaar wordt er 
ook nog een mysterieuze stempelpost ingezet tijdens het 

fietsevenement. Het juiste woord gevonden en de slag-
zin afgemaakt? U maakt kans op een splinternieuwe fiets 
van Fietsplezier ronald Breeman! Verder kunt u op ver-
toon van de stempelkaart gratis naar de tentoonstelling 
Sesamstraat - Schuif gezellig aan in het Gemeentemuseum 
en naar het kasteel. Beide locaties zijn open tussen 13.00 
en 17.00 uur. Start- en finishposten rondje Helmond in 
Brandevoort zijn: De Brandevoortse Hoeve, Medevoort 
23 en Cafetaria Brandevoort, De Plaetse 117.

Nieuw is de Klaver van Helmond. TC Stiphout, TC Bui-
tenlust ´68 en TC´81 Helmond organiseren gezamenlijk in 
samenwerking met Stichting Stadspromotie Helmond een 
toertocht voor wielrenners, waarbij afstanden van zestig, 
negentig, 120 en 150 kilometer gefietst kunnen worden. 
De Klaver van Helmond is bedoeld voor de wat sportie-
vere fietsers. De Klaver van Helmond kent drie startlo-
caties op rondje Helmond, zodat de recreatieve fietsers 
en de sportieve fietsers elkaar in Helmond ontmoeten. 
Startlocatie van de Klaver van Helmond in Brandevoort is 
De Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23.
U kunt kiezen uit een route van twintig of vijftig kilome-
ter naar de volgende start/rustlocatie. U stelt dus zelf uw 
eigen afstand samen. Voor aspirant-toerfietsers bestaat 
de mogelijkheid om onder begeleiding van leden van de 
toerclubs een tocht van zestig kilometer te fietsen met 
een racefiets (helm verplicht, zelf racefiets meebrengen). 
Start om 09.00 uur. Inschrijven: leden NTFU E 2,-, niet-
leden E 3,-. Voor meer informatie: info@tc81.nl of bel
51 41 85 of 06 526 760 17. n

Sinds 12 maart zijn onze honden - een bruine Ierse ter-
riër (Haki) en een witte Parson Jack russel (Higgins) - 
verdwenen in de Mierlose bossen achter de televisieto-
ren in het losloopgebied voor honden. Sinds die tijd zijn 
we aan het zoeken. 
In dit gebied lopen we al vijf jaar meerdere keren per 
week. Dit is voor iedereen erg prettig; geen hondenpoep 
in de wijken en uitgeraasde honden die conditie hou-
den en daardoor thuis geen overlast bezorgen. Wij zijn 
door deze honden buren geworden, doordat wij samen 

vermist
een puppycursus volgden. We raakten in gesprek, sloten 
vriendschap en zijn nu al drie jaar goede buren.
Ik heb de afgelopen weken ontzettend veel lieve en be-
trokken reacties uit de wijk gehad van mensen die ge-
hoord hadden over de vermissing. Honden smeden ook 
belangrijke vriendschappen!

Heeft u onze honden gezien? Neemt u dan alstublieft 
contact op! Ivon lijten, Neerwal 144, telefoon 06 - 450 
550 01 of 66 19 53, ivonlijten@onsbrabantnet.nl. n
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Van brandeVoort naar het amazo-
negebied en weer terug

Van vogelspinnen tot roze rivierdolfijnen. Ik heb ze ge-
zien in het Braziliaanse Amazonegebied. Samen met een 
paar medestudenten ben ik twee weken naar Brazilië ge-
weest, waar we een bezoek brachten aan Sao Paulo en 
Santarém.
Klaar voor vertrek zitten we te wachten in het vlieg-
tuig dat ons naar Madrid brengt, wanneer de mededeling 
komt dat we twee uur vertraging hebben. Balen, omdat 
we nu de overstap naar Sao Paulo missen. 
Met een reisschema van negen vluchten in vijftien dagen 
is het te verwachten dat er iets mis gaat. Maar dat de 
eerste de beste vlucht al voor problemen zorgt, is een 
tegenvaller. We moeten in Madrid overnachten, voordat 
we met een dag vertraging in Sao Paulo aankomen. 
Tijdens een rondleiding brengen we een bezoek aan een 
van de vele wolkenkrabbers van de Braziliaanse miljoe-
nenstad. Vanaf de tweeënveertigste verdieping heb je een 
schitterend uitzicht. Je ziet alleen maar wolkenkrabbers. 
Na drie dagen wordt de reis voortgezet naar Santarém, 
waar we een boottocht over de Amazonerivier maken. 
We zitten bij het gedeelte waar de rio Amazonas en 
de rio Tapajós samenkomen. Beide hebben een andere 
kleur en het duurt kilometerslang voordat ze gemengd 
zijn. Daarnaast is Santarém een van de weinige plaatsen 
ter wereld, waar de roze rivierdolfijn voorkomt. Een paar 
dolfijnen duiken in de buurt van de boot op. 
Nadat we tijdens het varen een vissersdorpje hebben 
bezocht en op piranha’s hebben gevist, gaat de boot bij 

een eilandje voor anker. Hier wacht een hagelwit zand-
strand op ons, waar we even lekker kunnen zwemmen. 
Het strandje ziet er uit als op een ansichtkaart en het 
water is lekker warm.
Na het zwemmen wordt het tijd om terug te gaan naar 
ons verblijf pousada Dona Gloria. Het is een houten 
huisje op zo’n twintig kilometer van Santarém. Midden 
in het bos van de gemeenschap Santa luzia. luxe is het 
niet, maar de omgeving vergoedt veel. Om het onderko-
men heen vliegen grote blauwe vlinders en ook de ‘Van 
der Valk-toekan’ is te bewonderen. Op het land rond het 
verblijf scharrelen kippen met jonge kuikentjes en lopen 
schattige varkentjes rond.
Het onderkomen ligt op een half uur rijden van de bad-
plaats Alter do Chão. Hier hebben de rijken uit San-
tarém hun buitenhuis. Deze plaats is bekend vanwege 
zijn prachtige strand op de zandbank vlak voor de kust. 
In het weekend brengen veel Brazilianen daar hun vrije 
tijd door. Maar dan wel in het droge seizoen, want in de 
regentijd staat het eilandje onder water.
Helaas breekt na acht dagen in het regenwoud het mo-
ment aan van vertrek. Op de terugreis verblijven we nog 
een dag in Sao Paulo, waar een bezoek aan een wedstrijd 
van Corinthians een mooi einde vormt van de trip. Oud-
PSV’er ronaldo is nog steeds een volksheld in Brazilië en 
wordt door de supporters luid toegejuicht. Na het laat-
ste fluitsignaal zit de reis er bijna op en kan de terugreis 
naar Brandevoort beginnen. n

johan van der putten

       reisverslag
brazilië
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brandweer post brandevoort
De maand maart is voorbij gevlogen met zeven meldin-
gen. De afgelopen maand is het relatief rustig geweest. 
De maand begon met een ongeval op de A270, in de 
nacht van 9 maart. rond de klok van 5.00 uur was er 
een auto van de weg geraakt, net voor het viaduct aan de 
Berenbroek/Veedrift. Van de bestuurder was geen spoor 
te bekennen, waarop het duikteam van brandweer Eind-
hoven de sloot heeft afgespeurd, maar ook hier werd 
niets aangetroffen.
Ook hebben we weer bijstand verleend in Nuenen met 
de ladderwagen bij een schoorsteenbrand. Het zal wel 
één van de laatste van het jaar zijn, aangezien de tempe-
ratuur weer aan het stijgen is.
De afgelopen maanden hebben we redelijk veel schoor-
steenbranden gehad. De reden zal de koude winter zijn 
en het feit dat mensen hun schoorsteen niet laten ve-
gen, iets wat minimaal eenmaal per jaar moet gebeuren 
door een erkend schoorsteenveger. Doe je het niet dan 
bestaat de kans dat je bij een brand in je schoorsteen 
de kosten zelf mag betalen en dat de verzekering niets 
betaalt. In onze wijk zullen we, op de oude huizen na, 
hier niet zoveel problemen mee hebben aangezien er in 
nieuwbouwhuizen geen houthaard meer geplaatst mag 
worden, in verband met het milieu.
Verder hebben we nog een liftopsluiting op het station 
gehad, een automatisch brandalarm in de sportzaal van 
het Multifunctioneel Centrum, veroorzaakt door een 
handbrandmelder, en is een chauffeur van de SITA ver-
geten zijn kraan naar beneden te zetten na het legen 

van een ondergrondse container, wat resulteerde in de 
vernieling van een boog boven de uitgang van een bin-
nenplaats aan de laan door de Veste. (zie vorige uitgave)
Naast deze uitrukken zijn we ook nog met de gehele 
ploeg (in twee groepen) een dag gaan trainen met het 
schuimsysteem dat op onze tankautospuit (afkorting TS) 
zit. Voor deze training zijn we naar het trainingscentrum 
PlOT in Genk (België) geweest en hebben we de hele 
dag door diverse realistische inzetten gedraaid met het 
systeem. Het mooie van dit systeem is, dat we veel min-
der water gebruiken en daarmee dus ook minder schade 
aanrichten.
(Als je op YouTube zoekt, op brandweer Helmond cafs, kun 
je een indruk krijgen wat het systeem kan en wat het 
doet.)
Is de vrijwillige brandweer niet iets voor jou? Wij zijn 
nog op zoek naar enthousiaste mannen en vrouwen om 
ons team te versterken. n

namens post brandevoort
anton van de goor

voor actuele informatie over brandweer helmond kijk 
eens op www.brandweerhelmond.nl

foto van het ongeluk gemaakt door Harry Grijseels, foto’s brand gemaakt 

door Myron Blommers
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zesde brandeVoorter fierljePKam-
PioenschaPPen 30 mei 2010

Vanuit Friesland overgewaaid naar Brabant: fierljeppen, 
met een stokje over de sloot en zorgen dat je droog 
blijft, voor de zesde keer al weer in Brandevoort! 
Het gaat er ook om zo veilig mogelijk aan de overkant 
te komen. En dat doen we deze keer met een kussen 
in het water. We denken nu dat iedereen die springt de 
overkant wil halen. Want zo wil iedereen wel landen na 
een mooie sprong.

SCHrIJF DEZE DATUM AlVAST IN JE AGENDA
Vorm een fierljep-TEAM met vier personen en verzin 
een leuke teamnaam. Kijk hier voor op www.actiefbran-
devoort.nl. Schrijf je op tijd in, want vol is vol, er kunnen 
maar vijftien teams meedoen… Het springen begint om 
13.00 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. locatie is het 
bruggetje bij Stepekolk-Oost bij de noodlocatie van de 
school. Dus schrijf deze datum alvast in je agenda en dan 
zien we jullie op deze geweldige dag.

WAT IS Er NOG MEEr TE DOEN:
• uiteraard het fierljepkampioenschap
• een ruim opgezette braderie met wel meer dan zeven- 
 tig kramen, deze begint om 11.00 uur
• buikschuifbaan
• springkussen
• kleurwedstrijd, kleurplaat wordt twee weken van te- 
 voren uitgedeeld op de scholen en deze moeten inge- 
 leverd worden op de dag zelf
• een natje en een droogje
• met een gezellige muzikale omlijsting van zowel 
 DJ Peter, De Brandeleros en Coest.

We kunnen deze geweldige dag niet mogelijk ma-
ken zonder de hulp van sponsoren en vrijwilligers. 
Naar deze laatste categorie zijn we nog opzoek! Dus 
heb je zin en tijd, meld je dan even via de website: 
www.actiefbrandevoort.nl. n

fierljeppen
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De puzzel van maart is weer goed gemaakt. De gelukkige winnaar is: Michelle Kops. De oplossing was: Jubileum. Deze maand 
een kruiswoordpuzzel. 

De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs 
van de maand. De oplossing van de puzzel kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formu-
lieren. Daar vindt u het formulier puzzel. De uiterste inleverdatum is 7 mei. Succes!

de april puzzel  

de oplossing:

8       36    41    44    14

horizontaal
2 Duw
3 Koninginnenaam
6  reeds
7 Feestversiering
10 Drank
13 Prinsessennaam
14 Met me vlaggetje,
 me hoedje en me …
17 Koninginnedagvermaak
19 lofzang
22 Koninginnedagvermaak
23 Vroeger op Soestdijk
24 Stortvloed aan onderscheidingen
25 Kleur
30 Ontkenning
31 Koninginnedagvermaak
32 Kleur
34 Hollands spel
35 lekkernij
36 Koninginnedagvermaak
38 Feestversiering
39 Huisdier
43 Oranje …
45 Hier wordt Koninginnedag gevierd
46 Kleur
48 Bevestiging
50 Windrichting
51 Windrichting

Verticaal
1 Koninginnenaam
2 Kleur
4 Prinsessennaam
5 Op een kleedje met de oude meuk
7 roofzuchtig bontje
8 Wordt versierd
9 Feestversiering
11 Gezelschapsspel
12 Hier wordt Koninginnedag
 gevierd
15 Daar belandde de krentenmik
 achter
16 Feest in april
18 Feestelijke drank
20 lang …
21 Koninginnedagvermaak
26 Windrichting
27 lekkernij
28 Hollands spel
29 Koninginnenaam
33 Windrichting
37 Kleur
40 Gladde vis
41 Onder …
42 Uitroep van vreugde
44 Feestversiering
47 Muzieknoot
49 Huisdier
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Iedere dag doen zich nieuwe technologische ontwikke-
lingen voor. De krant en de tijdschriften doen regelmatig 
grote moeite om nieuwe digitale ontwikkelingen aan de 
burger uit te leggen. Nieuwe media komen er aan, er 
zijn weer nieuwe zendfrequenties deze maand verkocht 
door de overheid aan de telefoonorganisaties en de ka-
belaars en wellicht zullen de 3-D televisies of zeker de 
HD - monitoren met internetvoorziening de huiskamers 
voor 12 juni gaan bezetten. Alle reden om op deze en 
andere ontwikkelingen dieper in te gaan. Computerclub 
Brandevoort is van mening dat het goed is om precies uit 
te leggen hoe het staat met deze nieuwe media en dien-
sten. Zij wil samen met de bewoners van Brandevoort 
ontdekken hoe we met zijn allen goed van deze nieuwe 
vindingen gebruik kunnen maken.

OM WElKE ZAKEN GAAT HET NU?
Bijna iedere Brandevoorter heeft een internetverbinding 
thuis, vermoeden wij. Wat minder bewoners zullen be-
schikken over een mobiel met de mogelijkheid van een 
digitale internetverbinding. Dit kan echter de komende 
tijd veranderen, als we de aanbiedingen voor mobiel in-
ternet mogen geloven.
Een andere zaak is dat de gemeente haar dienstverlening 
steeds meer digitaal aanbiedt. Je kunt bijvoorbeeld pre-
cies zien waar jouw vergunningaanvraag in de gemeente 
is en wie er met de besluitvorming bezig is. Of wat moet 
je precies meebrengen naar de stadswinkel als je een 
paspoort of een ander officieel papier wilt hebben?
Op het terrein van de zorg zie je gebruiksvriendelijke ap-
paraten verschijnen. Zo is er een slim communicatiemid-
del voor contact tussen 2 (oudere) mensen. Deze men-
sen die op korte afstand van elkaar wonen, maar elkaar 
niet goed kunnen bereiken, kunnen nu erg gemakkelijk 
via een monitor met elkaar praten. Persoon A drukt op 
een grote button op het scherm en bij de andere per-
soon B op 300 meter afstand komt er meteen een sig-
naal op zijn scherm. Door hier op te drukken is er gelijk 
contact en een goed gesprek is mogelijk. Isolement is al 
een stuk minder en als er hulp nodig is, kan deze meteen 
geleverd worden.

Voor burgerinspraak zijn er nieuwe kansen, zoals via de 
site www.verbeterdebuurt.nl. In heel Nederland zetten 
burgers al aardig wat wensen op de kaart van deze site. 
Je dwingt daarmee de gemeente om te gaan handelen. 
In onze wijk zitten er op korte termijn al enkele extra 
zitbanken in de Middellaan aan te komen, als we de kaart 
van deze site mogen geloven. Een paar bewoners moeten 
nog wat verzoeken erbij zetten en dan zou de gemeente 
zich verplicht moeten voelen om actie te ondernemen. 
Het zou mooi zijn als er vóór eind mei bij de gemeente 
nieuwe wensen voor Brandevoort binnenkomen!
Het omgaan met geld is niet altijd gemakkelijk. De hele 
wereld kent de gevolgen van het verkeerde financieel 
handelen door de banken. Op kleine schaal is bij men-
sen zelf bijvoorbeeld het te veel uitgeven van geld een 
dagelijkse zorg. Hoe kun je beter met geld omgaan en dit 
goed beheren? Computerclub Brandevoort wil met een 
cursus hierop ingaan.
De computerclub heeft tot nu toe windowscursussen 
aangeboden en een paar toepassingsprogramma’s. 

IN JUNI EEN NIEUW AANBOD
Computerclub Brandevoort doet in de maand juni het 
volgende aanbod van nieuwe cursussen:
• Omgaan met geld en de computer;
• Gebruik van gemeentelijke digitale diensten;
• Opzetten en uitvoeren van digitale wijkinspraak.
Wij willen graag weten of u gebruik gaat maken van deze 
cursussen. Ondersteuning bij een cursus is ook gewenst.
Voor het onderdeel ‘zorg’ is het goed om een werkgroep 
binnen de computerclub op te richten.

INSCHrIJVEN VOOr 15 MEI
Vul op de site van de Brandevoorter Courant in of u van 
een cursus gebruik wilt maken. Geef ook aan of aan de 
werkgroep ‘Slimme zorg’ wilt deelnemen. Bij het onder-
deel ‘reageren, vragen of inzendingen’ kunt u aangeven 
wat u wilt. Hier kunt u ook aangeven of u ons wilt mee-
helpen bij het ene of andere onderdeel.

computerclub brandevoort

computerclub brandevoort
       slaat de digitale weg in
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brandeVoort4duchenne organi-
seert mountainbiKetocht en clinic 
Voor duchenne heroes

Wil je een sportieve en leuke middag hebben en ook iets 
doen voor een goed doel? Doe dan mee aan de moun-
tainbiketocht/clinic van Brandevoort4Duchenne op 29 
mei. Deze tocht/clinic wordt georganiseerd voor Sjoerd 
lunshof, vijf jaar en Duchenne patientje. De opbrengst 
van de tocht/clinic komt ten goede aan het Duchenne 
Parent Project.
De Brandevoorter mountainbikers Jaap Koetsier en 
Marc Dekkers van Brandevoort4Duchenne.nl nemen in 
september deel aan Duchenne Heroes. Een mountain-
biketocht van zeven dagen, 700 km door vier landen, 
met één doel: geld verzamelen voor de strijd tegen de 
ernstige spierziekte van Duchenne. Jaap en Marc fietsen 
speciaal voor Sjoerd lunshof. Sjoerd is vijf jaar en heeft 
de ziekte van Duchenne. Door zijn ziekte kan hij niet 
rennen, huppelen of fietsen. Wel zal hij op 29 mei het 
startschot geven voor de tocht.
Om sponsorgeld te verzamelen organiseren Jaap en 
Marc verschillende activiteiten voor en in Brandevoort. 
De mountainbiketocht/clinic op 29 mei is speciaal voor 
bewoners uit Brandevoort en omgeving. Iedereen kan 
meedoen, ook als je geen mountainbike ervaring hebt en 
graag een keer met een mountainbike door de bossen 
wilt fietsen. 

OM DEEl TE NEMEN AAN DIT SPOrTIEVE EVENE-
MENT KUN JE KIEZEN UIT:
Pakket 1: E 25,- per persoon met eigen fiets en helm 
(inschrijven kan tot en met vrijdag 21 mei).
Pakket 2: E 35,- per persoon zonder fiets, je krijgt een 
fiets en helm te leen en een MTB-clinic over 25 km on-
der leiding van een ervaren mountainbiker (inschrijven 
kan tot en met vrijdag 14 mei).
Pakket 3: E 40,- per persson als pakket 2 maar met een 
van de nieuwste huurfietsen. Van deze fietsen kan ik vijf-
entwintig stuks aanbieden. (inschrijven kan tot en met 
vrijdag 14 mei).

WAT KrIJG JE DAArVOOr:
• Een gastvrije Brabantse ontvangst met koffie/thee en  
 cake;
• Een mooie en uitdagende route door de bossen van  
 Oirschot, 25 km of 42 km;
• Twee consumptiebonnen om gezellig na te borrelen;
• Vanaf 18.00 uur een smakelijke verrassing om de ver- 
 brande calorieën aan te vullen. 

STEUN HET GOEDE DOEl EN MElD JE AAN
Mail je gegevens en pakketkeuze onder vermelding van 
‘29 mei’ naar marc.dekkers@planet.nl (van Brandevoort-
4Duchenne) en je ontvangt dan alle gegevens die nodig 
zijn om je in te schrijven. Schrijf snel in want het aantal 
plaatsen is beperkt! Tot zaterdag 29 mei! Voor meer info: 
www.brandevoort4duchenne.nl n

duchenne heroes
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Duitse bezetting, die wilden het Joodse volk laten ver-
dwijnen. Hij dook in Helmond onder, het was bij de fami-
lie Verhees, die bestond uit Moesje, oom Karel, Tony, riek 
en Elly. Zij hebben allemaal de oorlog overleefd. Maar 
zijn echte ouders niet, zij zijn vergast in Auschwitz. Ze 
hielpen meer, onderduikers zoals een NSB-lid, (Nationaal 
Socialistische Beweging) ze deden dat, omdat deze man 
wilde stoppen met deze partij. Hij wilde onderduiken, 
omdat je anders een gevangenisstraf zou krijgen, omdat 
je dan niet meer bij de NSB hoort. Hij kwam op een dag 
bij een van Miels zussen, die had namelijk een winkel. 
Zij had gezegd van: kom maar bij ons, maar ze was ver-
geten om het tegen de rest van de familie te vertellen, 
dus schrokken ze heel erg toen de NSB’er voor de deur 
stond. Miel was als klein kind bij de familie gekomen en 
dacht dat deze mensen zijn echte ouders waren. Maar 
dat bleek niet zo te zijn.
Alleen zijn oma had de oorlog overleefd van zijn echte 
familie. Zijn oma wilde dat hij joods opgevoed zou wor-
den. Dus hij moest naar goede vrienden van de oma. Hij 
kon maar niet wennen aan de nieuwe familie. later is hij 
naar Israël verhuisd en heeft nog vaak teruggedacht aan 
de tijd in Holland. later is hij weer terugverhuisd naar 
Nederland. En nu gaat hij langs scholen om te vertellen 
over wat hij heeft beleefd. 

maarten en daan 

DE ONTDEKKING
De Ontdekking is een stripboek dat wij in het begin van 
ons project (de Tweede Wereldoorlog) hebben gelezen. 
We hadden er meteen veel zin in. In drie delen hebben 
we het gelezen. Het ging over een jongen, Jeroen, die 
spulletjes zocht voor de vrijmarkt. Hij ging bij zijn oude 
oma op bezoek, en vroeg of hij op de zolder wat mocht 
zoeken. Dat mocht. Toen hij binnenkwam, was het een 
hele troep. Er lag van alles over de Tweede Wereldoorlog 
en dergelijke verspreid. Toen hij enorm schrok van een 
opgezette uil, kwam zijn oma naar boven. Samen droe-
gen ze alle spullen over de oorlog naar beneden, en oma 
begon te vertellen. Een heel verhaal over de oorlog. Toen 
zij zelf een klein meisje was, kwam er een joodse familie 
naast haar wonen. Toen was de oorlog net begonnen. Er 
zat een meisje van haar leeftijd bij, Esther heette ze. De 
meiden werden dikke vriendinnen en deden alles samen. 
Maar op een gegeven moment mocht Esther het zwem-
bad niet meer in en nog meer van die vreselijke zaken. 
Op het einde van het verhaal gaat Jeroen naar huis met 
nog wat spullen. Bij de dodenherdenking kwam hij Esther 
tegen, en hij brengt haar naar oma’s huis. De vriendinnen 
zijn blij elkaar te zien en vertellen elkaar alle verhalen. De 
Ontdekking is een leerzaam en spannend stripboek, het is 
echt de moeite waard om het te lezen en zo ontdek je 
het verhaal over de Tweede Wereldoorlog! n

kayleigh en kim

woii in groeP 8b oP bs de Vendelier

De afgelopen weken hebben wij met onze groep 8 ge-
werkt aan het thema WOII. Hieronder hebben we een 
paar activiteiten beschreven. Er zat ook een groepsop-
dracht aan gekoppeld. We moesten namelijk in drietal-
len een krant maken over de Tweede Wereldoorlog. De 
kranten zijn erg goed gelukt en hangen op de gang bij 
onze groep. Iedereen is welkom deze kranten te komen 
bekijken. 

KAMP VUGHT
Op dinsdag 23 maart zijn we met de klas naar kamp 
Vught geweest. Het begon met het bekijken van de grote 
betonnen maquette. Het was de plattegrond van kamp 
Vught in de oorlog. Het kamp was vroeger 1 kilometer 
lang en ongeveer 350 meter breed. Toen we de maquette 
gezien hadden, kwamen we bij een nagebouwde barak. 
Daar vertelde de gids over de bewaking en de omheining. 
Het waren twee hekken met prikkeldraad met daartus-
sen een zelf gegraven sloot, met ook daar weer prik-
keldraad in. Na de vragen zijn we verder gegaan naar het 
kindermonument. Dat was een plaat met namen van alle 
kinderen die op kindertransport naar Sobibor zijn ge-
gaan. Op de lijst met namen stonden ook roosje Mozes, 
Horst Eichenwald en Josina van Gelder. Op school heb-
ben we een (echt gebeurd verhaal) over roosje en Horst 
op dvd gezien. Daarna zijn we naar het crematorium ge-
weest. Daar werden alle doden uit het kamp verbrand. 
Ook hadden we het verhaal van een verzetsstrijder ge-
hoord. Het ging over een verzetstrijder die vast zat in 
het concentratiekamp.
Ook was het verhaal van het bunkerdrama verteld. Dat 
was een verhaal over vrouwen die allemaal zeiden dat ze 
iets gedaan hadden om elkaar te beschermen en toen 
met zijn 74-en in een kleine cel gegooid zijn. De twee 
verhalen waren heel aangrijpend.
We hebben de ovens in het crematorium ook gezien. 
Daar werden de lijken verbrand. Toen we uit het crema-
torium kwamen, was daar een plaats waar al het gevon-
den as begraven lag. Daarna zijn we naar een nagemaakte 
barak geweest. Eerst zagen we de wasplaats. Daar moes-
ten alle 450 mensen van elke groep zich in een half uur 
wassen. Het water was koud en er was geen verwarming. 
Toen zijn we naar de eetzaal geweest. Daar vertelde de 
gids over alle soorten gevangenen. Bijvoorbeeld wat ze 
moesten dragen. Ook zijn we in de slaapplaats van het 
barak geweest. Daar werd verteld hoe de gevangenen 
leefden en wat ze te doen hadden. Toen was de rondlei-
ding afgelopen. Het was heel aangrijpend en interessant. 

joris

DE GASTSPrEKEr 
Miel werd geboren op 28-06-42 in een Joodse familie, 
dus is hij ook Joods. Hij moest onderduiken vanwege de 

                 het woord is aan
de reporters van de vendelier



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: marlene en chris drou-
en 

In de voorjaarsmaand april zijn we te gast op Neerwal 26 
bij Marlène (41 jaar) en Chris Drouen (47 jaar), dochter 
Michelle van 17 en zoon Sam van 13 jaar. Marlène is al 
vier jaar zelfstandig ondernemer en heeft op dit moment 
diverse opdrachten. Zo is zij onder andere werkzaam als 
Centrummanager van Helmond, Adviseur Centrum Ma-
nagement bij de Kamer van Koophandel en Coördinator 
Bedrijvencentrum Heistraat Helmond. Chris is Commer-
cieel directeur bij Nuva Keukens.
Chris had dit mooie huis al gekocht toen Chris en Marlè-
ne elkaar acht jaar geleden leerden kennen. Dit huis heeft 
maar liefst vijf verdiepingen met beneden een hal, een keu-
ken en toilet. Op de eerste verdieping is een gezellige huis-
kamer over de gehele verdieping ingericht. Op de tweede 
zijn er twee slaapkamers, een toilet en de badkamer, op 
de derde verdieping wederom twee slaapkamers voor de 
kinderen en een inloopkast waar menig persoon jaloers 
op is. Op de bovenste verdieping uiteraard de zolder.
De kinderen zijn de basisscholen in de wijk al ontgroeid. 
Michelle zit inmiddels in havo-4 op het Carolus Borro-
meus College en Sam zit in vwo-1 van het Jan van Brabant 
College. Het gezin vindt het hier goed wonen. Er wordt 
in onze wijk het gehele jaar door van alles georganiseerd 
door een grote groep vrijwilligers. Dat is best uniek. Ook 
is er in de wijk en in deze straat een grote mate van soci-
ale betrokkenheid. Wat ze missen in de wijk? “Vanuit mijn 
werk en persoonlijk gezien zou ik hier meer buurtwinkels, 
zoals een bakker, slager en groenteboer, in de wijk willen 
zien. De ketens horen naar mijn mening meer in het cen-
trum van Helmond, zodat de mensen uit Brandevoort ook 
echt gaan winkelen in het centrum van Helmond en hun 
dagelijkse boodschappen dichtbij in de wijk Brandevoort 
kunnen doen,” aldus Marlène. 
Over de Brandevoorter Courant zijn ze eveneens goed te 
spreken. Het is een mooi, informatief en glossy blad met 
dank aan de vrijwilligers. Klein minpuntje, er mogen wel 
iets minder advertenties in. Chris en Marlène, bedankt dat 
de BC even bij jullie mocht binnenkijken in jullie mooie 
huis. n

Pt
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te huur gevraagd: Wij zijn een gezin met twee klei-
ne kinderen die voor de periode van minstens 1 jaar op 
zoek zijn naar een huis in Brandevoort. Heeft u inte-
resse om uw huis tijdelijk te verhuren aan een net gezin, 
neem dan graag contact met ons op. Maximale huurprijs 
E 1000,- per maand. Alle voorstellen zijn welkom! email: 
maartjejansson@hotmail.com

Wij zijn op zoek naar een oppas vanaf 15 jaar, om 
af en toe in het weekend op onze 4 kinderen (twee van 
8, 5 en 4 jaar) te passen. Je kunt mij bellen op nummer 
55 29 92 of 06 - 209 565 23. Claudette Weijnen

Gastouderopvang humanitas heeft een goede 
gastouder beschikbaar in Brandevoort (voor 4 
dagen per week). Tevens hebben wij een goede oppas 
aan huis beschikbaar voor na school van woensdag 
t/m vrijdag. Bel onze servicedesk: 045 561 53 40 of 
mail naar: infogoo@kinderopvanghumanitas.nl.

brandjes
gezocht: vrijwilligers die tijdens de kindervakantie-
week af en toe een uurtje willen filmen. De K.V.W. 
wordt gehouden van maandag 26 tot en met 30 juli. 
Graag reacties naar: info@kvwbrandevoort.nl.

gezocht voor de kindervakantieweek op donder-
dagavond 29 juli tijdens de midzomeravond hebben 
wij een aantal spellen nodig zoals tafelvoetbal, air-
hockey, pingpongtafel. Indien wij deze een avond-
je mogen lenen, wilt u dan een mailtje sturen naar 
liekevandermeer@hetnet.nl. Wij zullen dan con-
tact met u opnemen. Alvast bedankt! Angelique van der 
Meer.

woninginbraKen VaaK te VoorKo-
men: Politie PaKt woninginbraKen 
aan

De aanpak van woninginbraken staat voor de politie in 
Helmond hoog op de prioriteitenlijst. Een inbraak of een 
insluiping in een woning is namelijk een ingrijpende ge-
beurtenis.

TOENAME BrANDEVOOrT
Desondanks moet ik als buurtbrigadier in Brandevoort 
helaas constateren dat er de afgelopen tijd in de wijk een 
toename is van het aantal woninginbraken. Mijn collega’s 
en ik werken er hard aan om de daders op te sporen, 
maar in de tussentijd kunt u zelf ook veel doen om een 
inbraak zo mogelijk te voorkomen.

SPECIFIEK
Het valt mij op dat de inbrekers in Brandevoort vaak 
dezelfde specifieke methode gebruiken. In de nachtelijke 
uren boren ze een gaatje onder het slot en vervolgens 
‘hengelen’ ze naar de sleutel of de klink. Ik zou u dus in 
ieder geval willen vragen om geen sleutel aan de binnen-
zijde van de deur te laten zitten en ook eens goed naar het 
hang- en sluitwerk van uw buitendeuren te kijken.

ZElF MAATrEGElEN NEMEN
Mijn collega’s en mij valt het wel vaker op, bijvoorbeeld als 
we bij mensen thuis komen om een aangifte op te nemen, 
dat er veel gedaan had kunnen worden om de inbraak te 
voorkomen. Veel mensen vergeten bijvoorbeeld het voor-
deurslot op het nachtslot te draaien als ze naar bed gaan. 
Of ze doen de extra knip aan de binnenkant van de deur 
niet dicht. Of ze sluiten de achterdeur niet af als ze even 
naar boven gaan. Of ze laten een raam openstaan als ze 
boodschappen gaan doen of even de kinderen uit school 
gaan halen. Het zijn simpele maatregelen die u zelf kunt 
nemen en die groot leed kunnen voorkomen. U moet er 
alleen wel even aan denken.

AANGIFTE VAN GrOOT BElANG
Mocht u toch slachtoffer worden van een woninginbraak 
dan is het van groot belang dat u altijd aangifte doet. De 
politie moet natuurlijk eerst op de hoogte zijn voordat 
een onderzoek opgestart kan worden. Zelfs als een in-
braak niet opgelost kan worden, is het voor de politie van 
groot belang dat zij deze gegevens wel heeft. Aan de hand 
van die informatie kan de politie bijvoorbeeld zien of in 
een bepaalde wijk meer inbraken worden gepleegd dan 
elders. Zoals ik nu dus geconstateerd heb in Brandevoort. 

INBrAAKTEST
Op www.politiehelmondwest.nl vindt u meer infor-
matie over de politie in Brandevoort en over woning-
inbraken. Een handige site over inbraakpreventie en 
vol tips om inbraken en insluipingen tegen te gaan: 
www.politiekeurmerk.nl n

patricia van dijk
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De paashaas was wel in Brandevoort, maar moest uit-
wijken naar ‘t BrandPunt, door het slechte weer. Maar 
dat vond hij helemaal niet erg, het was een geslaagde 
ochtend. De paashaas heeft toch nog eieren verstopt en 
gezorgd dat de kinderen geschminkt konden worden en 
ze konden ook kleuren, knippen en plakken en daar zijn 
leuke paasmandjes gemaakt die natuurlijk met paaseie-
ren gevuld werden en bij de paashaas afgegeven werden, 
om zo samen op de foto te gaan.
En het zilveren ei werd nu verloot, omdat de paashaas 
die niet kon verstoppen. En dan hier de namen van de 
gelukkige winnaars: Merijn van de Weerdenburg, (4 jaar), 
Jeffery van de Donk (vijf jaar), Indy Dirks (drie jaar), Jas-
per Noppeet (twee jaar), Imke Koelen (vier jaar).
Voor de prijswinnaars heel veel plezier met jullie prijs 
en we hopen ook voor de andere kinderen dat het vol-
gend jaar beter weer is. Dus tot volgend jaar op Eerste 
Paasdag. n

corrie tonnaer,
commissie pasen

Paaseieren zoeken is mogelijk gemaakt door onze sponsoren.

Paaseieren zoeKen in brandeVoort
4 aPril 2010

Ook dit jaar zou de Paashaas op zondag 4 april weer naar Bran-
devoort komen om daar voor de kinderen weer eieren te gaan 
verstoppen.
Maar o jee wat een pech. Toen de Paashaas ‘s morgens vroeg 
om 8 uur bij het Antoniusbosje kwam, was alles zo nat en dras-
sig dat hij een andere plek moest zoeken om de eieren te ver-
stoppen, maar waar nu heen?
Gelukkig had de Paashaas het telefoonnummer van ‘t Brand-
Punt waar hij toen terecht kon. Dus had de Paashaas ook vlug 
zijn hulpjes gebeld dat die ook naar ‘t BrandPunt toe moesten 
komen. Die hadden er intussen voor gezorgd dat de kinderen 
konden knutselen, plakken knippen en kleuren noem maar op; 
er werden leuke dingen gemaakt.
De schminkers waren net als andere jaren ook dit jaar weer 
aanwezig, dus ieder kind kon zich laten schminken, zodat ze 
voor die dag even iemand anders waren. De meeste kinderen 
zaten ook lekker te smullen van hun drinken en koekjes. Intus-
sen hadden de kinderen alle eieren gevonden die de Paashaas 
had verstopt en er waren ook kinderen die na loting een prijsje 
mee naar huis konden nemen.
Toen alles was afgelopen kregen de kinderen nog een snoepzak 
vol lekkers - natuurlijk paaseieren en dergelijke - mee naar huis. 
Dus was het toch nog een gezellig en geslaagd feest. Wij hopen: 
tot volgend jaar! Iedereen die hier aan mee heeft geholpen: 
bedankt. n

de paashaas

pasen
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VANUIT DE PArOCHIEKErK
SINT lUCIA, MIErlO-HOUT
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: 52 29 30
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 / 
www.damiaanhelmond.nl

EUCHArISTIEVIErINGEN:
zaterdag 19.00 uur / zondag 10.15 uur

wij feliciteren de communi-
canten en hun ouders:
Martijn Jurrius, Fabian Giesen, Maik Spoormakers, Wessel Peters, Os-

car Goossens, Sergio Stangoni, Emma Verbakel, Anne van Ekert, Kay van 

Strien, Julius van de Griend, Anouk Martens, Femke Joosten, Bradley 

Pieloor, Charlotte van rooij, Celynne Frijters, Noah van Hoof, Kiet 

Janssen, Jelle raap, Imke Seelen, Britt Jaspers, Gwen Kouwenberg, 

Anouk van den Bosch, Sterre van den Boogaard, Merel Bakermans, 

Elke v.d. Pol, lotte v.d. Ven, Julia Verlijsdonk, Mike Bijsterveld, Indy Exal-

to, Denise Arts, Nick romonesco, Marlinn Arts, Tygo Pennings, roy 

Pennings, Mike Jonkers, Sophie de Jong, rick Kuijpers, Jill Hermans, 

Jelle Wijnia, lindsay v.d. Voort, Danique Verbakel, Isabelle van lieshout, 

romy v. Tilburg, Max Kesseleer, Demi Gubbels, Stan Olislagers, Elle 

Franken, Nina van der laar, Anouk van Hout, Kyra van rijt, Jermain 

Geerman, Zoë van Deursen, Glenn van lieshout, Dennis Spee, Ma-

thieu de Bie, Amber Walravens, Angel Walravens, lois Ceelen, Moos 

Ceelen, Jasmijn v.d. Moesdijk, Fleur Croonen, Joe Klos, Stijn Kruyzen, 

lotte Smits, Matthijs den Dekker, Fynn Hille, Sven van Stiphout, Dani 

van Bragt, Daan de Beer, Bart Meulendijks, Gijs loijmans, Taina van 

lieshout, Emma Baggermans, Megan latour, Sybe Feenstra, Bryan de 

Groot, Max Dijk, Bastiaan Weijnen, Hanne Weijnen, Carmen Don-

kers, luuk van Hal, Fleur van Aerle, Thijmen Fine, Sascha Groenen, 

Julian van Hoesel, Anne v.d. Ven, Stan Zuidervaart, Job Uijen, Famke 

Weerts, laura Vogels, ruud Kanters, Zoe Curfs, Jason Verspaget, lisa 

Verspaget, Pablo Jonkers, Sjors van Schaik, Alexander v.d. Kimmenade, 

Twan Meeuwsen, Meggy Bijl, Bram Bergkamp, Sjoerd van rijn, Nanno 

van der Vliet, Chiara Dirks, Plenn Heemstra, Daisy Geerman, Carlijn 

van rest, Daan Mooren, Janneke Hendriks, lotje Knapen, Sam Meu-

lendijks, lotte van Griensven, Noah Fanoembi, Kim van Griensven, 

Maartje van Houwelingen, Max van ras, Sanne Bressers, Isa Saris, 

Shannon linnenbank, Bregje Schapendonk, Aaron van Baar, Jo-ann 

Jonkers, Chelsey Koopman, Sita Koopman, Quinten de lannoy, Vero-

nique Spanings, Nathalie v.d. Putten, Twaini Shauni Arias Mena, Jendrel 

Kendrel Arias Mena, Dreisli Femal Arias Mena, raoul van Tilburg, Ky-

ara Tempelaars, leontien Steinbach, Melissa, Brian Bisschops, Max van 

den Heuvel, Tim Sleegers, Tim Deelen, Celina Dovens, Kenya Koene. 

j.v.d. laar, pastoor/deken

PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER

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 53 94 70

Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
momenteel een vacature, contact via 66 70 80. 

Contactpersoon voor de wijk is Mevrouw Jacqueline Noort, telefoon 66 70 80
Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
 
Erediensten:  Iedere zondagmorgen om 10.00 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 eerste en derde zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.

De jeugd vanaf twaalf jaar is zondag 9 mei welkom tijdens de jeugdkerk. De bijeenkomst begint om 10.00 uur.
Op dinsdag 18 mei wordt een gemeenteavond gehouden waarin de financiën en het beroepingswerk zullen worden 

toegelicht. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.
Jacqueline Noort
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VERF | SIGMA | SIKKENS | WIJZONOL | FARROW&BALL | FLAMANT | BRANDER | HISTOR

FLEXA | GORDIJNSTOFFEN | PUYLAERT | DESIGNERS GUILD | CHIVASSO | ROMO 

EIJFFINGER | WIND | KOBE | WANDBEKLEDING | ARTE | EIJFFINGER | ELITIS | DESIGNERS 

GUILD | RALPH LAUREN | FLAMANT | ZOFFANY | SANDERSON | FARROW & BALL 

RAAMBEKLEDING | SUNWAY | VELUX | MULTISOL | LUXAFLEX | B & C | JASNO SHUTTERS 

WOOD & WASHI | MEUBELEN | DIÉZ | SUR & PLUS | DANCA | FRIGERIO

VLOERBEDEKKING | CARPETTEN | DESSO | BONAPARTE | PARADE | CUNERA

Z.O.Z.
Mierloseweg 86    5707 AP  Helmond    Tel. (0492) 53 50 66    www.driessenhelmond.nl

Voor kleur- en 

interieuradvies aan 

huis, bezoek onze site: 

driessenhelmond.nl

weer een succesVol VerloPen fiets-
beurs!

Zaterdag 17 april werd op het binnenplein bij de Open-
bare Basisschool aan de Koolstraat weer voor de vierde 
keer een fietsbeurs georganiseerd. Het weer was met 
een heerlijk zonnetje ons ook dit jaar weer goed gezind.
Om twaalf uur werden de vele fietsen, skeelers, rol-
schaatsen, kinderstoeltjes ingeleverd. De prijzen werden 
vastgesteld en om twee uur kon de verkoop beginnen.
Al voor twee uur stonden de belangstellenden te pope-
len om binnen te kunnen komen. De fietsen en andere 
spulletjes werden goed verkocht.
Uiteindelijk zijn er 234 fietsen, skeelers, rolschaatsen en 
kinderstoeltjes aangeboden en 93 verkocht. 
Van de verkoop komt 10% ten goede aan Stichting Bran-
devoort in Actie. Met het opgehaalde bedrag kunnen een 
aantal leuke activiteiten voor het komende jaar worden 
ondersteund. Al met al weer een geslaagde dag! n

natascha van os

fietsbeurs

foto’s Myron Blommers
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BOETSErEN EN KErAMIEK MAKEN
Voor wie zich wil uitleven en interesse mocht hebben 
om creatief bezig te zijn, starten we in mei met een cur-
sus boetseren en keramiek maken. Door de individuele 
begeleiding kunnen beginners en gevorderden in een 
groep werken. Onder deskundige begeleiding worden de 
cursussen verzorgd. Uw docente is beeldend kunstena-
res ria Janssen die ook regelmatig met haar kunst expo-
seert. De beginners leren: basis opbouwen met ringen, 
plakken, opbouwen en uithollen et cetera. De gevorder-
den maken in overleg hun eigen opdrachten. 

ZOMErCUrSUS BOETSErEN 
Iedereen is welkom vanaf achttien jaar, en de cursus be-
staat uit acht lessen. De prijs van de cursus is all-in E 50,- 
inbegrepen klei, biscuit bakken, en transparant glazuur. 
De cursussen staan gepland voor woensdagmiddagen 12, 
19 en 26 mei en 2, 9, 16, 23 en 30 juni 2010. Aanvang 
13.30-15.30 uur. Donderdagavonden 20 en 27 mei, 3, 10, 
17 en 24 juni en 1en 8 juli 2010. Aanvang 19.30-21.30 uur. 

Daarna gaan we weer in september van start. Deelname 
op volgorde van inschrijving/aanmelding.
U kunt zich aanmelden bij: lpcvrolings@live.nl, telefoon 
66 29 14, ria Janssen: riajanss@hotmail.com, telefoon 53 
72 52. U kunt een briefje met naam, adres, telefoonnum-
mer inleveren bij wijkhuis ´t BrandPunt, Biezenlaan 29, 
5708 ZD  Helmond.

De teken- en schildercursus is een succes en verloopt 
prima. In een gezellige sfeer, kun je als toeschouwer 
constateren dat er al leuke stukken ontstaan. Docente 
Margreet Koelen is zeer tevreden met het al bereikte re-
sultaat. Voor mensen die geïnteresseerd zijn en hun crea-
tiviteit willen tonen, zijn er nog enkele plaatsen vrij. Elke 
dinsdagavond 19.30-21.30 uur in wijkhuis ´t BrandPunt. 
U kunt zich aanmelden bij: lpcvrolings@live.nl, telefoon 
66 29 14, Margreet Koelen: info@margreetkoelen.nl,
telefoon 53 66 77. n

louis vrolings

kunstkwartier brandevoort

turnenregioKamPioenschaPPen Voor re-
creatieturnsters ht’35

Dit jaar heeft het regiobestuur ook een productgroep 
voor de lagere turndivisie in het leven geroepen, waar-
door er gelukkig ook kampioenschappen voor recrea-
tieturnsters van onze vereniging georganiseerd worden. 
HT’35 was dit weekend met 11 turnsters van de groe-
pen turnend in Mierlo-Hout en Brandevoort vertegen-
woordigd bij de regiokampioenschappen divisie 5 en 6 
in Asten. 
’s Morgens waren de jeugdmeisjes (niveau 9) Esmee Al-
bers, luna Beijnsberger, Edith Martens en Maureen Ver-
deuzeldonk aan de beurt in een wedstrijd met in totaal 
meer dan vijftig turnsters. Esmee kwam, wat vorige week 
nog niet lukte, voor het eerst alleen over de kast heen. 
Edith liet helaas wat puntjes liggen op balk, wat normaal 
haar sterkste onderdeel is, maar scoorde op sprong bo-
ven de 11 punten. luna liet een strakke balkoefening zien 
wat haar het 14e punt opleverde en Maureen behaalde 
zelfs het 6e punt op vloer. In totaal eindigde zij indivi-
dueel het hoogste, met meer dan 40 punten op de 20e 
plaats. Aafke Griede was de enige pupil 1 (niveau 11), 
maar heeft erg goed geturnd. Ondanks dat ze hulp nodig 
had bij sprong, was haar vloeroefening wat alles goed 
maakte: 12,15 punten! 
Tenslotte de pupillen 2 (niveau 10) Alyssa Holzken, Anne-
li van Houts en Bo van der Vleuten. Gestart werd op 
balk waarop Bo het 4e punt scoorde. Zowel Anne-li als 
Alyssa lieten een zeer strakke vloeroefening zien: 10,35 
resp. 11,65. Hier heeft Bo wat puntjes laten liggen, want 
op brug behaalde zelfs het 3e punt (12,20). Het verschil 
met het podium was klein, maar met een totaalscore van 
45,20 werd Bo knap 9e. 

Instapper Femke Morssink (niveau 11) moest helaas al-

leen de wedstrijd turnen omdat Isa van den Hurk zich 
vorige week blesseerde. Op brug sprong ze heel knap 
zelf naar de hoge legger, turnde op balk een strakke oe-
fening zonder val. Op vloer liet ze met mooie spagaat-
sprongen zelfs 11,65 punten noteren. Met als laatste op 
sprong een overslag tot rugligging behaalde ze de totaal-
score van 37,65 punten.
Nikki van Duijnhoven (pupil 1, niveau 10) begon goed 
op vloer. Op sprong was het even spannend of ze alleen 
over de kast zou komen, maar dat lukte. De score van 
brug viel helaas wat laag uit, omdat haar afsprong niet 
geteld is. In totaal behaalde ze 37,50 punten en verdiende 
net als alle andere turnsters een mooi diploma.
Met een uurtje training per week hebben jullie je prima 
staande gehouden, dus op naar de volgende wedstrijd! n
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Al meteen na binnenkomst kan ik kennismaken met de 
prachtige, in het souterraingedeelte van het huis gelegen 
ruimtes, waarin Annemarie haar schoonheidssalon heeft.
Annemarie Koenen-Manders is geboren op 12 november 
1975 in Helmond. Het ouderlijk gezin bestaat uit vader, 
moeder, drie zusjes en een broertje van wie Annemarie 
de oudste is. Samen hebben haar ouders al heel lang een 
agrarisch bedrijf.
Ze doorloopt de basisschool in Helmond en gaat daarna 
naar het Carolus Borromeus College. Na het behalen 
van het havo-diploma gaat ze door naar het vwo, omdat 
ze er eigenlijk nog niet zeker is van wat ze wil gaan doen. 
Al in die tijd leert ze haar man, Twan Koenen kennen, die 
in haar vriendenclub zit. Ze ziet een aankondiging in het 
Eindhovens Dagblad van een Open Dag in Amersfoort 
van de opleiding: Geïntegreerde Dagopleiding lichaams-
verzorgende Beroepen. Alhoewel deze opleiding kan 
worden afgesloten met een mbo-diploma, maar toch vrij 
pittig is, wordt er een instroom verwacht op hbo-niveau. 
Dit lijkt Annemarie wel wat en ze gaat in Amersfoort op 
kamers wonen om deze tweeënhalf jaar durende oplei-
ding te volgen. 
Na het behalen van dit diploma gaat ze werken in schoon-
heidsinstituten in Bladel en Valkenswaard om praktijker-
varing op te doen. Na deze, inderdaad leerzame periode, 
besluit Annemarie zelf een bestaande schoonheidssalon 
over te nemen in Helmond. Tegelijkertijd gaat ze sa-
menwonen met Twan. Eveneens gaat ze aan de slag als 
docente schoonheidsverzorging bij Instituut Thomas in 
Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. Op een bepaald mo-
ment wordt haar (gehuurde) zakenpand overgenomen 
door een andere eigenaar en dat is de reden dat An-
nemarie ook eens verder wil gaan kijken naar andere en 
meer mogelijkheden binnen het vakgebied. Met als resul-
taat het besluit vestigingsmanager te worden van IMKO 
(allround opleidingsschool Uiterlijke Verzorging), eerst in 
rotterdam en later in Amersfoort. 
Annemarie gaat voor deze banen tijdelijk in Ede wonen 
en Twan gaat naar Montpellier (Frankrijk) omdat hij zijn 
studie (landbouwtechniek) hier kan en wil afronden.
Als Twan hiermee klaar is in Frankrijk, gaan hij en 
Annemarie in Vinkeveen wonen en daar vindt Twan ook 
meteen een baan.

Binnen een jaar krijgt Twan ook een baan aangeboden in 
Boxmeer (Stork). Omdat ook bij Annemarie heel sterk 
de wens leeft weer terug te kunnen gaan naar Brabant, 
nemen ze deze stap en ze krijgen een woning in Mierlo 
(2002) en besluiten datzelfde jaar te trouwen. 
Annemarie wil heel graag weer aan de slag in een schoon-
heidssalon en ze besluit haar eigen bedrijf te starten met 
een praktijkruimte in de verbouwde garage. Ze schrijft 
zich in bij de KvK onder de naam Beauty room. 
In 2005 wordt hun eerste kindje, Tristen (zoon) geboren, 
daarna in 2007 dochter Ilana en tenslotte worden ze ver-
blijd met Alissa in 2009.
Hun huis aan de Tierelayshoeve is klaar in 2008 met zo-
als boven al vermeld, een prachtige grote onderkelderde 
ruimte met verschillende kamers voor het schoonheids-
instituut.
Annemarie kan hier, door haar vele opleidingen, gevolgd 
in de afgelopen jaren, en ruime ervaring ook een reeks 
van behandelingsmogelijkheden aanbieden.
Haar bijzondere visie op schoonheidsverzorging is als 
volgt samen te vatten: “Natuurlijke schoonheid ontstaat 
het best bij goede huidverzorging, diepe ontspanning en 
innerlijke rust.” Hierop zijn al haar behandelingen en 
praktijkinrichting op aangepast.
Een nieuwe en bijzondere behandelingsmethode ligt op 
het gebied van ontharen. Deze nieuwe ontharingsme-
thode omvat, kort samengevat: een combinatie van het 
gebruik van een apparaat en producten. Met dit apparaat 
worden enzymen in de huid, dat wil zeggen, in de haar-
zakjes (groeigebied haar) ingebracht, waardoor de haar-
groei stopt. Deze procedure duurt ongeveer tussen de 
acht en vijftien behandelingen. Maar, en dat is heel belang-
rijk, deze behandelingen geven een definitief resultaat!
Haar klanten komen uit Helmond en verre omstreken. 
In de toekomst streeft ze naar een beautyinstituut in het 
buitengebied zodat haar ideaal, alle aspecten van goede 
huidverzorging, ontspanning en innerlijke rust hier aan 
bod zullen kunnen komen.
Inessensa is te bereiken via de website: www.inessensa.nl
Zowel zij als Twan vinden Brandevoort een heerlijk rus-
tige wijk en wonen ook heel vrij. Wel zou Annemarie het 
prettig vinden als een groenteman, bakker en slager zich 
in de wijk zouden willen vestigen. De Openbare Basis-
school voor haar kinderen vinden ze geweldig!
Namens de redactie van de BC bedank ik Annemarie 
voor dit interview en wens ik de familie Koenen alle ge-
luk en gezondheid en heel veel succes met de prachtige 
schoonheidssalon. n

md

schoonheidssalon inessensa
             voor een bijzondere behandeling
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tien jaar directrice van basisschool de Ven-
delier, anne-marie hennissen-delnooz vindt 
het nu tijd het stokje over te gaan dragen. 

Op het toppunt van haar carrière op onze wijkschool 
heeft mevrouw Hennissen besloten een nieuwe uitda-
ging aan te gaan als directrice op de Odaschool in Weert. 
Tijd voor een interview met haar om terug te kijken op 
tien succesvolle jaren. 

Na enige ervaring in het onderwijs en een schoolleider-
opleiding, begon mevrouw Hennissen op 1 mei 2000 als 
directrice op de katholieke school De Vendelier. Voor 
haar een geweldige kans een nieuwe school op te mogen 
starten. Het was een bijzonder begin met een grote be-
trokkenheid van de ouders, die zelfs tijdens de opening 
ongepland hun handen uit de mouwen staken om een 
steentje bij te dragen. Een nieuwe school met op dat 
moment slechts negenenveertig leerlingen verdeeld over 
drie leerkrachten. De grootste groep was zonder ver-
rassing groep 1/2. Verder werden de klaslokalen bezet 
door groep groep 3/4 en een combinatie van 5/6/7/8. 
Vanaf dat moment werden er elke dag nieuwe leerlingen 
aangemeld. Er was een zodanig snelle groei dat er in ja-
nuari al een nieuwe leerkracht aangenomen werd en de 
klaslokalen zich in rap tempo vulden. Dit leidde volgens 
mevrouw Hennissen ook wel eens tot lastige situaties. 
Het ruimtegebrek werd allereerst opgelost door intern 
een extra lokaal te maken. Door een goede samenwer-
king met de gemeente verliep dit vlot. Daarna kwam de 
nieuwe locatie aan de Stepekolk-Oost. Dit bracht nog 
even een teleurstelling bij ouders. Het was nu zo ver 
dat de bovenbouw van de school naar die nieuwe loca-
tie overgeplaatst moest worden. Dit was niet verwacht, 
maar de school kon geen kant op. Door de vier oude lo-
kalen met enkel glas en een slecht klimaat was het voor 
de school geen optie de nieuwe jongere leerlingen daar 
te plaatsen. De oudere kinderen konden er beter terecht 
en daarnaast wellicht zelf op de fiets. Een weloverwogen 
beslissing en zoals gezegd is het wel eens moeilijk ieder-
een tevreden te houden. Ondanks dergelijke dilemma’s 
heeft mevrouw Hennissen het contact met de Brande-
voorter ouders als zeer aangenaam ervaren. Alles was 
bespreekbaar. Vooral de betrokkenheid, spontane hulp en 
interesse van de ouders in de school maakt haar tien 
jaren extra bijzonder. 
Toen de Openbare School verhuisde naar De Plaetse 
kreeg De Vendelier het gebouw aan de Stepekolk vol-
ledig tot haar beschikking. De Vendelier wilde meteen 
aan de slag met de aanpassing van de inrichting en de 
veiligheid. Na een moeizaam proces met de gemeente is 
dit mede door sponsoren en hulp van de ouders gelukt. 
Een minder fijne ervaring die mevrouw Hennissen zal bij-
blijven, is het verlies van Wouter van Esch, die in groep 4 
gestorven is. Hij was ziek en het schoolteam en kinderen 
hebben dit van dichtbij meegemaakt. 
Mevrouw Hennissen kijkt met veel plezier terug op de 

tien bijzondere jaren op De Vendelier. Inmiddels heeft de 
school zo’n 700 leerlingen die door achtenveertig leer-
krachten worden begeleid. Ze is absoluut trots op de 
school, waar ze samen met haar team hard aan gewerkt 
heeft. Het is gelukt ondanks de grootte van de school 
het warme en open werk- en leefklimaat te behouden. 
De Vendelier staat voor een duidelijke structuur met 
persoonlijke betrokkenheid. Een school waar kinderen, 
leerkrachten en ouders graag naar toe gaan en de ont-
wikkeling van het kind centraal staat. Voor de toekomst 
ziet mevrouw Hennissen zeker nog groei in het basis-
onderwijs. Volgens haar zullen peuterspeelzalen, opvang 
en scholen steeds nauwer gaan samenwerken. Misschien 
wel onder één organisatie waarin opvoeding en onder-
wijs centraal staan en het personeel op beide vlakken 
inzetbaar is. 
Wij danken mevrouw Hennissen voor het interview en 
wensen haar veel succes op de Odaschool in Weert! n

ih

                   afscheid
anne-marie hennissen

foto Ugur Ozdemir
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leKKages in ParKeergarage onder ’t 
brandPunt

Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom er zoveel 
hekken in de parkeergarage van ’t BrandPunt staan? Dit 
heeft te maken met lekkages die door het plafond naar 
beneden sijpelen. Dit lijkt allemaal gewoon water, maar 
dit is niet zo. Het is water dat via de cementlaag in de 
parkeergarage druppelt en dat veel kalk of andere be-
standdelen bevat. Dit druppelwater kan schade aan uw 
auto toebrengen. Vandaar dat er om dit te voorkomen 
zoveel hekken staan. Nu kan het zijn dat er buiten de 
hekken nog steeds lekkages zijn en dat uw auto bescha-
digd raakt. De beschadiging ziet eruit als een restant van 
vogelpoep dat door regendruppels is uitgesmeerd over 
de lak, maar in werkelijkheid is de lak mogelijk aangetast. 
De afvoerpijpen in de garage waar het lekt, zien eruit als 
de druipsteengrotten. Heeft u schade opgelopen aan de 
auto dan kunt u dit melden via de website https://dloket.
helmond.nl/loketburgers/pdc-aanvragen/PrODUCT-4, 
maar de gemeente voelt zich niet aansprakelijk en zal 
u verwijzen naar VB&T VVE Diensten in Eindhoven. Zie 
ook: www.vbtgroep.nl

Tevens zou ik u willen oproepen om via de website 
van de Brandevoorter Courant uw ervaringen te de-
len met het aanmelden en de afwikkeling van schades 
opgelopen in de parkeergarage onder ’t BrandPunt.
Zie www.brandevoortercourant.nl n

PP

lekkage parkeergarage

fotoclub brandevoort is op zoek naar een secre-
taris voor het bestuur. De werkzaamheden zijn onder 
andere: notuleren bestuurs- en algemene ledenverga-
dering, verzorgen van inkomende en uitgaande cor-
respondentie, schrijven van het jaarverslag. Werktijden 
naar eigen inzicht in te delen. Zie voor meer vacatures 
www.vrijwilligerscentralehelmond.nl, de vacatures staan 

in de vacaturebank. Ook kunt u vrijblijvend in de vacatu-
remappen komen kijken of een afspraak maken met de 
medewerker bemiddeling om samen met haar een leuke 
vacature uit te zoeken.
Voor meer informatie of een afspraak voor een intake 
kunt u terecht bij: Vrijwilligerscentrale Helmond, Stati-
onsplein 15-21, 5701 PE Helmond, telefoon: 53 55 74. De 
openingstijden zijn: maandag tot en met donderdag van 
9.00-17.00 uur, vrijdag van 9.00-12.30 uur.

het coördinatiepunt Vrijwillige thuiszorg 
helmond zoekt enthousiaste vrijwilligers. Voor meer 
informatie: telefoon 55 45 86.
Vlotte 67-jarige vrouw heeft erg haar best gedaan te her-
stellen van een hersenbloeding. Ze verheugt zich nu op 
het samen ondernemen van gezellige en ontspannende 
activiteiten, bijvoorbeeld samen een stukje wandelen, 
fietsen of meerijden in de auto naar de stad. n
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fietscrossbaan
eerste flame trails jam oP cross-
baan in brandeVoort
 
Het duurde niet lang voordat de BMX-baan in Brande-
voort, beter bekend als de Flame Trails, in gebruik geno-
men werd. Na wat natte wintermaanden werd de droge 
periode volop gebruikt om de baan in orde te maken. 
Inmiddels wordt er iedere dag gretig gebruik gemaakt 
van de baan door jongeren van drie jaar en ouder.
 
Een hechte groep jongeren, die vanaf het begin bij het re-
aliseren van de baan betrokken is geweest, heeft het plan 
opgevat om op 2 mei een evenement op poten te zetten 
op de nieuwe crossbaan aan de Kaldersedijk. De Flame 
Trails Jam zal om 12.00 uur losbarsten. Aangezien er nu 
al regelmatig aangeschoven moet worden op de start-
heuvel om een rondje te kunnen rijden, zal het wachten 
op de startbult tijdens de jam er niet minder op worden. 
Maar uit verschillende hoeken zullen goede BMX-ers 
naar Brandevoort komen om hun kunsten te laten zien.
 
Voor de kinderen onder de tien jaar wordt zelfs een half 
uur gereserveerd, zodat ook zij volop en vrijuit kunnen 
fietsen. Dit half uur zal zijn tussen 14.00 en 14.30 uur. 
rond 16.00 uur zullen er prijzen vergeven worden aan 
diegenen die iets spectaculairs laten zien. Deelname en 
toegang is geheel gratis. Het dragen van beschermers 
wordt aanbevolen.
 
De Flame Trails zijn te vinden aan de Kaldersedijk, tegen-
over de voetbalvelden van SV Brandevoort. Graag tot 
2 mei. n

Philip de Jong (6 jaar) neemt een enorme sprong op de trick bult op de 
Flame Trails. Credits: Bart de Jong / EBC

foto’s Myron Blommers
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even de wijk uit
groots nordic walKing-eVenement 
in stiPhout oP zondag 6 juni 2010

Als u in de Stiphoutse bossen in Helmond wandelt, heeft 
u ze ongetwijfeld eens gezien. Die wandelaars met de ge-
kleurde stokken. In kleine en ook grote groepen. Het zijn 
geen gewone wandelaars, maar beoefenaars van nordic 
walking. Deze sport is afkomstig uit Finland en is meer 
dan een blijvertje gebleken en geschikt voor iedereen 
van elke leeftijd. Vijf jaar geleden is Fysiovlerken in Stip-
hout gestart met lesgeven om te zorgen dat men de nor-
dic walking-techniek aanleert om het juiste rendement 
uit de stokken te halen en op een verantwoorde manier 
deze sport te beoefenen.
Om dit eerste lustrum te vieren, organiseert Fysio- 
vlerken op zondag 6 juni 2010 een wandeltocht van on-
geveer tweeënhalf uur. Halverwege hebben we een pauze 
waarin wordt gezorgd voor koffie/thee met iets lekkers. 
Aan deze tocht kan iedereen deelnemen. U kunt zich 
inschrijven door E 5,- per persoon over te maken op 
nummer 5588652 ten name van J. van Schaik onder ver-
melding van jubileumloop Fysiovlerken, naam, postcode 
en huisnummer (betaling is inschrijving).
Startplaats: kruising Gerwenseweg en Molenven (bij 
het kruisbeeld), vertrektijd: tussen 9.30 en 10.00 uur. Er 
wordt gewandeld op eigen risico. Voor meer informatie: 
www.fysiovlerken.nl n

women on tour singing the blues…
Britt Jansen, Pleuni Sloots, linda Kessels en Annique van 
den Heuvel. Vier fantastische zangeressen begeleid door 
topmuzikanten. Bekende en minder bekende bluesnum-
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mers (bijvoorbeeld van Bonnie raitt, Susan Tedeschi, 
Etta James) gezongen door vier vrouwen met een gewel-
dige uitstraling! Het zijn ervaren performers, dus het dak 
gaat eraf! De muzikanten: Martin van Schijndel, gitarist, 
Antoine van Moorsel, drums, rick de Vos, toetsen, 
Pierre Hendrix, basgitaar en Niek van Ingen, saxofoon. 
30 mei, 16.00 uur De Velvet, Helmond, www.develvet.nl. 
Organisatie en boekingen: Hella Hertogs, 040 - 285 
491 4, of info@hellahertogs.nl, www.hellahertogs.nl, 
www.stichtingtwotone.nl n

carat-concerten
Op zondag 2 mei gaan de Carat-concerten voor het zes-
tiende seizoen van start. Het park de Warande wordt dan 
tot eind september opgeluisterd met de eerste muzikale 
klanken van de populaire reeks openluchtconcerten. In 
totaal dragen zo’n vijfenzestig muziekgezelschappen (van 
blaasmuziek tot opera en van pop tot jazz) bij aan dit 
evenement in het sfeervolle Carat-paviljoen.
Net als afgelopen jaren vinden dit seizoen op de zon-
dagen maar liefst drie optredens plaats. Dit jaar is ook 
weer een klassieke noot in het programma opgenomen. 
De aanvangstijd van de concerten is 12.00 uur en het 
programma is rond de klok van 15.00 uur afgelopen.
Op 4 juli zijn de royal Phileutonia Proms er weer. Dan 
zullen er de hele dag en avond diverse optredens zijn. 
Het Carat-seizoen wordt traditiegetrouw feestelijk afge-
sloten op de laatste zondag van september met carnava-
leske acts en muzikale optredens. De concerten zijn gra-
tis toegankelijk. Op het terrein zijn horecavoorzieningen 
aanwezig. Het gehele programmaoverzicht is te vinden 
op www.carat-concerten.nl n
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uitnodiging single café brande-
Voort

Op zondag 6 juni 2010 organiseert de stichting Brande-
voort in Actie opnieuw een Single Café. De eerste (in fe-
bruari) werd goed bezocht en er bleek veel belangstelling 
te zijn voor een vervolg. Het Single Café Brandevoort is van 
15.00 tot 18.00 uur in ’t BrandPunt, je kunt zo aanschuiven 
aan de bar. Ook kinderen en introducés van buiten de wijk 
zijn van harte welkom. Nieuw is dat je ook kunt deelnemen 
aan een activiteit van ongeveer 16.00 tot 17.00 uur:
• fietstocht
• speurtocht (ook) voor de kinderen
• tapas workshop.

singles

schoolhuisvesting raadsinformatiebrief
Zoals toegezegd in de rIB van 23 maart 2010 geven wij 
u hierbij actuele informatie over de schoolhuisvesting in 
Brandevoort.

TIJDElIJKE SCHOOl IN BlOK 20
De gemeente heeft besloten om voor een tweede tij-
delijke huisvesting te zorgen in Blok 20 (De Veste) dat 
grenst aan Blok 26, waar de huidige eerste tijdelijke 
school staat. In Blok 20 komt een tijdelijk schoolgebouw 
met twaalf lokalen, een speelruimte en een parkeer-
plaats. Deze huisvesting voldoet aan de richtlijnen van 
het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en aan de verkeers-
veiligheidseisen. 
De tweede tijdelijke school in Blok 20 ligt buiten de 
magneetveldzone van 0,4 microtesla van de 380 kV-lijn. 
Voor deze oplossing is gekozen omdat de tweede semi-
permanente school in Stepekolk komend schooljaar nog 
niet in gebruik wordt genomen. Dit omdat er nog geen 
overeenstemming is bereikt met netbeheerder TenneT 

Voor deze activiteiten kun je je tot 28 mei opgeven 
door onderstaand strookje in te leveren bij Broeder-
wal 157, of een mail met deze gegevens te sturen naar
rebekka@lettersenzo.com. Deelname is gratis, je betaalt al-
leen de drankjes aan de bar. Meer informatie vind je op: 
www.brandpunt.info. 

Wist je dat ’t BrandPunt ook een spot is op Hyves? Meld 
je aan op: www.brandpunthelmond.hyves.nl en blijf op de 
hoogte van de agenda. n

over de oplossing voor de hoogspanningslijnen bij Bran-
devoort II.
Naast de realisatie van de tweede tijdelijke school in 
Blok 20 blijft ook het tijdelijke schoolgebouw in Blok 
26 in schooljaar 2010 - 2011 in gebruik. Hiermee zijn 
er voldoende lokalen voor de scholen en de kinder- en 
naschoolse opvang in Brandevoort. Deze oplossing is in 
goed overleg met de schoolbesturen tot stand gekomen. 
Uw raad ontvangt deze maand nog een kredietvoorstel 
over de tweede tijdelijke school in Blok 20. n

hoogachtend,
burgemeester en wethouders van helmond,

de burgemeester, de secretaris

Ja, ik kom naar het Single Café Brandevoort op 6 juni Ik geef me op voor de volgende activiteit(en):

Naam:......................................................................................................................  c fietstocht met …. personen

E-mailadres of telefoonnummer:.......................................................................  c tapas workshop met …. personen

c ik neem …… kinderen mee in de leeftijd(en):.........................................  c speurtocht met …. personen

#
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stroom
          storing

Zondag 28 maart om 13.30 uur zomertijd kom ik thuis. 
Mijn vrouw meldt dat de stroom is uitgevallen. Ik bel de 
storingslijn en het klopt: er is een storing in Helmond en 
die kan tot 16.00 uur duren.
Niet veel later verschijnen er wagens van Enexis in de 
straat. Ze blijken op zoek te zijn naar de oorzaak van 
de storing. Als er om 15.30 uur nog geen verdere acties 
te zien zijn, besluiten we even ergens iets te gaan drin-
ken, met het idee dat als we terugkomen de storing wel 
verholpen is. Om 17.30 uur keren we terug. Als we via 
de achterdeur naar binnen lopen, zien we door het keu-
kenraam een grote berg zand liggen. Als ik wederom te-
lefoneer, geeft men te kennen dat de storing omstreeks 
18.00 uur verholpen zal zijn. Ik kan dit moeilijk geloven 
en informeer bij de monteurs wat er aan de hand is, wat 
hun inschatting is, en hoelang het nog gaat duren. Ze ge-

ven aan nog zeker twee uur bezig te zijn. Het hele Blok 
28 zit zonder stroom en om het voor de werkers wat 
te veraangenamen, zorgen we samen met de buren voor 
koffie, frisdrank en iets te eten. Om 20.19 uur wordt 
het sein gegeven dat de stroom weer ingeschakeld kan 
worden. De monteurs hebben een prachtige prestatie 
geleverd, graag willen we ze daarvoor bedanken. Vele 
medebewoners kwamen informeren wanneer de storing 
verholpen zou zijn en nooit hebben we de monteurs er-
over horen klagen dat de mensen dit kwamen vragen.

De oorzaak bleek een slechte verbinding te zijn; iets wat 
niet had mogen gebeuren, maar ja, het blijft mensenwerk. n

frans van der meijden,
bewoner herenlaan 46

Verloskundigenpraktijk Brandevoort las het artikel van 
Dave en Yvonne van Bussel in het ED van 22 april.  Het 
verhaal over het plots overlijden van twee van de drie 
kinderen van dit echtpaar trof hen als mens, maar natuur-
lijk ook als professional, omdat er in de gezondheidstoe-
stand van kinderen meerdere onverklaarbare situaties 
voor kunnen komen.   Elk jaar worden er in Nederland 
zo’n 800 kinderen geboren met een stofwisselingsziek-
te. Dat zijn er meer dan twee per dag.  Veel kinderen 
overlijden voordat ze achttien jaar zijn, omdat er voor 
de meeste stofwisselingsziekten nog geen behandelin-

gen zijn.  Onderzoek is de oplossing.  Stichting Metakids 
brengt stofwisselingsziekten onder de aandacht en werft 
fondsen om meer onderzoek mogelijk te maken. Zodat 
ook deze kinderen een toekomst hebben.
Door Verloskundigenpraktijk Brandevoort is het initia-
tief genomen om in de maand mei voor stichting Meta-
kids geld in te zamelen. Men is bezig om dit plan zo uit te 
werken, dat er in heel het Gezondheidscentrum collec-
tebussen geplaatst gaan worden waarin geld gedoneerd 
kan worden, zodat niet iedereen naar de verloskundigen-
praktijk hoeft te komen. n

inzameling metakids
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’t Is nog steeds crisis, dus tijd voor wat ouderwets zui-
nig huisvrouwenwerk. Van deze kippen wordt alles ge-
bruikt; er blijven geen restjes over. Ook wel zo prettig 
voor de beesten in kwestie om volledig opgesoupeerd 
te worden, dan zijn ze niet vergeefs gesneefd. Het is een 
snelle versie met een bouillonblokje, maar er is natuur-
lijk niets op tegen een goede kippenbouillon te trekken; 
wat er dan overblijft na het maken van de ragout, kan 
worden ingekookt en in ijsblokjesvormpjes worden in-
gevroren om later nog eens een sausje mee op te pep-
pen. Of maak er kippensoep van; dat helpt tegen alles.

Heeft u een lekker recept dat u met de wijk wilt delen? 
Stuur het in via de knop Reageren, vragen of inzendingen 
op onze website. Daaronder vindt u de knop recept. 

KiPragout

INGrEDIëNTEN:
2 scharrel- of biologische kippen (niet van die mishan-
delde plofexemplaren; die smaken naar water en zitten 
vol enge resistente bacteriën)
1 ui
1 rode paprika
  (groen of geel mag ook, maar dit kleurt beter)
100 gram doperwten (diepvries)
1 kippenbouillonblokje
ong. 50 gram boter
vier eetlepels bloem
gedroogde dragon (naar smaak)
peper, zout

BErEIDINGSWIJZE:
Haal de poten en de borsten van de kippen en vries die 
in voor een andere keer. Kook vleugels en ruggen goed 
gaar in water met het bouillonblokje. Hoe langer hoe 
beter, dus zet het eventueel de avond van tevoren al 
op. laat het kookvocht zonodig nog iets inkoken. Fruit 
de ui glazig in wat boter, voeg dan de in kleine stukjes 
gesneden paprika toe. Doe de rest van de boter en 
de bloem erbij en roer goed. Voeg lepel voor lepel het 
kookvocht van de kip toe om een gladde roux te krij-
gen. Zorg ervoor dat de roux goed doorkookt, anders 
is de bloem nog rauw. Haal de roux van het vuur en 
snijd het vlees van de botten. Doe het kippenvlees en 
de erwtjes bij de roux, laat alles onder voortdurend 
roeren goed doorwarmen en voeg er naar smaak de 
gedoogde dragon aan toe. Controleer op peper en 
zout. Serveren met rijst, of haal weer eens een paar 
jaren ’70-pasteitjes in huis… 
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a We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevon-

den 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 9 mei 2010. 

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

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

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

postcode:.................................................

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

ook te downloaden via  www.brandevoortercourant.nl
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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. Demi Manders 11 jaar 
2. Stan Zuidervaart 7 jaar
3. Kim Snoeijen 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
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UITErSTE INlEVErDATUM KOPIJ BrANDEVOOrTEr COUrANT MEI NUMMEr

7 mei

BEHEEr WIJKHUIS ’T BrANDPUNT

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

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

COMMISSIES, VErTEGENWOOrDIGErS EN HUN MAIlADrESSEN

wijkraad franklin van de laar wijkraad@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 rob robben  br.secretaris@dickensnight.nl

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

cs de brandeliers audrey tijssen info@brandeliers.nl

bridgeclub ‘t brandpunt irma van den hurk ivdhurk@xs4all.nl

Activiteitenkalender 2010 
 
April  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
30 april SBIA Kindervrijmarkt 10.00 uur ’t BrandPunt 432013 
 
Mei  

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 mei SBIA Jam op crossbaan 12.00 uur ’t BrandPunt 432013 
07 mei Brand Courant Sluiting inlevering nr 5 18.00 uur C. Brouwer  663650 
08 mei SBIA Cesar Zuiderwijk 20.15 uur ’t BrandPunt 432013 
28 mei Brand Courant Distributie nr 5 18.00 uur P. Princen 665781 
30 mei Actief Brandev Fierljeppen 13 – 17.30 u Actief Brandevoort 
29-30 mei SBIA Studio LOL  ’t BrandPunt 432013 
 
Juni 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
06 juni SBIA Single inloop 15 – 18.00 u  
17 juni Brand Courant Distributie Brandevoor-

terdag-editie 
18.00 uur P. Princen 665781 

16 juni Brand Courant Sluiting inlevering nr 6  C. Brouwer 663650 
20 juni SBIA Brandevoorterdag 11.00-18.30 J. Drouen 538747 
 
Juli 

   
 

Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
02 juli Brand Courant Distributie  nr 6 18.00 uur P. Princen 665781 
31 juli SBIA ’t BrandPunt gesloten tot 

24 augustus 
 ’t BrandPunt 432013 

   Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden. 
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nummer 4 • apr i l  2010   71

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 - renate jacobs 50 47 00
verloskundigenpraktijk brandevoort 50 47 12 
podotherapie van iersel / de greef 50 47 20 
haptotherapiepraktijk brandevoort  50 47 25 
fysiotherapie 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 
maatschappelijke werk levgroep  53 91 04
  anne-marie van der velden, nikki van den oetelaar 59 89 89

logopedie - callista lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
verloskundigen
  “helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van  melis-van hout, l. backx 53 28 00
   margo van de bunt - le loux 66 38 99
fysiotherapie
  d. en c. van beuzekom  - van der vorst (ook manuele therapie) 66 71 65
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
remedial teacher - hannie verhofstad 52 79 77

tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten 66 46 44
natuurgeneeskundig therapeute - hélène corbijn 06 - 47 66 41 94

scholen, KinderoPVang en buitenschoolse oPVang
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150 66 78 57
                                    laan door de veste 98 66 29 62
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53  52 04 34
montessori kindcentrum brandevoort, vaartsestraat 3 66 28 94

kinderopvang korein, vaartsestraat 3 66 28 94
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1 06 - 50 86 38 03
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3 43 24 30
kinderopvang vestein, koolstraat 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, windmolenstraat 1 088 - 208 82 08
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 - 561 53 40
kinderdagverblijf villa vrolijk, geldropseweg 43 32 04 05
hoevestein kinderdagverblijf, herenlaan 200 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort) 66 62 11
hoevestein buitenschoolse opvang, vaartsestraat 3 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort) 06 - 15 83 13 52b
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