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Ongetwijfeld heeft u hem al gezien of kennis met hem gemaakt: Berry, de nieuwe gastheer van ’t BrandPunt. Achtendertig uur (minimaal) per week runt hij samen met zijn
collega’s Ankie, Mary-Ann en Anita én een grote groep
vrijwilligers de gezellige huiskamer van Brandevoort.Na de
spetterende voorstelling Drumbonen en kaneelstokken van
Cesar Zuiderwijk vertelt Berry ons wat hem het meeste in
zijn werk aantrekt.
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Scouting Nederland bestaat in 2010 al weer honderd jaar!
En om te laten zien dat Scouting springlevend is, staat 2010
bol van feestelijke activiteiten. Activiteiten in de regio, maar
ook landelijk. Zo deed Scouting Brandevoort mee aan de
regionale vossenjacht in Helmond en aan de landelijke
Scouts2day. Op de Scouts2day kwamen maar liefst 22.000
scouts uit heel Nederland bij elkaar.
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De maand april is weer voorbij. Een drukke brandweermaand voor mijzelf en een normale maand voor de rest
van de post, met acht meldingen. De maand begon hetzelfde als de maand maart, met een ongeval. Nu niet op de
snelweg maar op de Schootense Dreef. Een man was de
macht over het stuur verloren en in de naastgelegen sloot
beland. Hij heeft zich op eigen kracht uit zijn voertuig kunnen bevrijden.
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Zondag 2 mei was het dan zover. De eerste Flame Trails
BMX-jam aan de Kaldersedijk in Brandevoort. Het weer
zat niet mee, maar desondanks maakten de jongeren de
fietscrossbaan klaar voor de jam. Met dank aan de jongens
en Monster Energy, die voor de muziek en de nodige smaken energiedrank zorgde, zat de sfeer er meteen goed in.
Ondanks het weer waren er veel toeschouwers en groeit
in Brandevoort de interesse voor de BMX-sport.
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Voetbalvereniging SV Brandevoort heeft een fantastisch
eerste seizoen achter de rug! Ruim een jaar geleden zijn
we echt van start gegaan. We zijn uitermate trots op het
bereikte resultaat. In totaal telt de vereniging inmiddels al
ruim 250 leden. En we groeien elke week gestaag door! Dit
jaar zullen we al doorgroeien naar 300 leden. Dé belangrijkste graadmeter voor ons succes is het plezier dat onze
spelers hebben in het spel. En dat stralen ze ook uit!
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redactioneel
mei 2010
Zodra de zon echt doorbreekt en de natuur zienderogen
ontluikt, komen er ook bij de mens nieuwe krachten vrij.
Een stimulans om met een fris hoofd aan de publieke
ruimte van de wijk deel te nemen. Langer dan andere jaren waren wij bewoners gedwongen om slechts aarzelend
buiten de muren van de privéruimte te komen. Zodra
u dit leest, is de lente al ver gevorderd. Vol goede hoop
wachten wij op de naderende zomer.
In het besef dat één team van de voetbalclub SV Brandevoort kampioen is geworden in het eerste officiële jaar
van de vereniging, is dit een goed gegeven om de komende
tijd met een gerust hart naar de verrichtingen van het Nederlands elftal in Zuid Afrika te kijken. De verwachtingen
zijn hoog gespannen, want een land met zoveel spelers
uit winnende teams in de wereld moet als team als geheel toch heel ver kunnen komen. Zeker als wij als wijk
een sportieve basis hebben voor kampioenschappen. Met
alle voor- en nazorg van tegenwoordig moeten de spelers
toch voldoende zijn toegerust om de werelddruk moreel
aan te kunnen. Zeker als zij in de finale kunnen laten zien
dat zij (lees, wij Nederlanders) de beste voetbalclub zijn.
In het artikel over ’t BrandPunt kondigt de stichting aan
dat zij de wedstrijden zullen laten zien in het wijkhuis en
in de Markthal als de weersomstandigheden dat toestaan.
Net als acht en vier jaar geleden zal dit weer een gezellige
drukte kunnen geven.
Hopelijk zijn we naast het voetballen ook klaar voor de
andere drukke activiteiten in de komende weken.

9 Juni gaat u naar de stembus om de landelijke politiek de
goede kant op te sturen. De richting heeft indirect uiteraard ook gevolgen voor de weg die de wijk de komende tijd in zal kunnen slaan. Op diezelfde dag overlegt de
stuurgroep Jeugd met de wethouder van jongerenzaken,
mevrouw de Leeuw, over de plannen voor de jongeren
in de wijk. In het juninummer kunt u hierover uiteraard
meer lezen.
Op zondag 20 juni is de grootse Brandevoorterdag van
de wijk. In het extra nummer van onze Courant op vrijdag 18 juni leest u hierover meer. Net als de vorige keer
kunt u in deze extra editie vinden wat de inhoud van het
programma is en welke activiteiten wanneer plaatsvinden.
En begin juli (vrijdag 2 juli om precies te zijn), komen wij
uit met het verslag van de Brandevoorterdag en de beschrijving van allerlei activiteiten voor de maanden juli,
augustus en september. Wij roepen u nu alvast op om ver
vooruit te kijken en ons te laten horen of wij in dit laatste
nummer nog iets voor u moeten publiceren. Nu al weten
wij dat de Kindervakantieweek, de Kennedymars, het zomerfestival en een fietstocht eraan komen.
Veel plezier met de activiteiten op straat en in de publieke
ruimte de komende weken.
Maar eerst morgen naar het Fierljeppen aan de Stepekolk
bij de basisschool De Vendelier. Het begint om 13.00 uur,
maar vooraf kunt u al terecht bij allerlei kramen rondom
het water. n
de redactie
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wijkhuis ‘t brandpunt bruisend brandevoort

Koninginnedag in Brandevoort
Het leek een wat sombere en regenachtige dag te worden, 30 april 2010. En dat terwijl er voor de kinderen van
Brandevoort van alles te doen was rondom ’t BrandPunt.
Gelukkig bleken de weergoden ons gunstig gestemd en
bleef het een hele tijd droog.
Koninginnedag begon met het Wilhelmus en een toast
op de koningin. Daarna kwam de show van prachtig
versierde fietsen met prijzen voor de allermooiste. Om
11.00 uur startte de goedbezochte vrijmarkt op het binnenplein bij ’t BrandPunt. Er werd volop onderhandeld
en gekocht. In ’t BrandPunt waren dansdemonstraties te
zien. Dit trok veel kijkers. Al met al een erg geslaagde en
gezellige Koninginnedag.
Single inloop op 6 juni van 14.00 tot 18.00 uur
Op zondag 6 juni 2010 organiseert de Stichting Brandevoort in Actie opnieuw een Single Café voor inwoners
van Brandevoort. Het eerste (in februari) 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.
Voor deze activiteiten kun je je tot 28 mei opge-

ven door een mail met deze gegevens te sturen naar
rebekka@lettersenzo.com. Deelname is gratis, je betaalt
alleen de drankjes aan de bar. Meer informatie vind je op:
www.brandpunt.info.
Brandevoorterdag, een fantastisch feest
Op 20 juni 2010 wordt de Brandevoorterdag georganiseerd. Compleet met een braderie, een jeugdplein,
helikoptervluchten, roofvogeldemonstraties, dweilorkesten, een ballonvaart en nog veel meer. Mocht u zich
op willen geven om tijdens dit fantastische evenement
als vrijwilliger een handje te helpen, dan kan dat via de
website www.brandevoorterdag.nl of u kunt mailen naar
pr@brandevoorterdag.nl.
Kennedymars in Brandevoort
Ook dit jaar komt de Kennedymars door Brandevoort,
ditmaal in de nacht van 3 op 4 juli 2010. Om daar een
echt feest van te maken zijn er in het centrum van Brandevoort verschillende activiteiten. Zo kunt u er terecht
voor een hapje en een drankje en natuurlijk is er volop
gelegenheid om de lopers aan te moedigen.
Vakantiesluiting van ’t BrandPunt
In de zomer sluit ’t BrandPunt enige tijd haar deuren.Van
31 juli tot en met 23 augustus is ’t BrandPunt gesloten.
Fietstocht op 29 augustus
Op 29 augustus organiseren Henny Martens en Carel
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Kortekaas een sportieve fietstocht voor jong en oud. De
start van dit evenement is om 12.00 uur. U kunt zich
inschrijven via martens@brandevoort.nu of voor meer
informatie kijken op www.fietstocht.brandevoort.nu.

Na de zomervakantie van 2010 beginnen we met
de organisatie. U kunt zich opgeven via e-mailadres:
pr@brandpunt.info. Er wordt dan na de zomervakantie
contact met u opgenomen.

Dancing with the Stars 2010
Dancing with the Stars was in 2009 een groot succes.
Daarom willen wij in samenwerking met Stichting Brandevoort in Actie dit geweldige dansfestijn opnieuw organiseren. Maar dat kan niet zonder uw hulp. Meldt u zich
nu als kandidaat aan!
Bij voldoende aanmeldingen starten we direct na de zomervakantie met de trainingen, zodat de kandidaten zich
goed kunnen voorbereiden. Eind oktober vindt dan Dancing with the Stars 2010 plaats.
Wij zoeken mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Heeft
u interesse en durft u de uitdaging aan om voor publiek
te dansen samen met een professionele partner, schrijft
u zich dan in bij Stichting Brandevoort in Actie (06 146
001 75) of danscentrum Burning Point (06 146 001 02).
Buiten de geweldige ervaring die u op zult doen is in
2009 gebleken dat deelnemen aan Dancing with the Stars
2010 ook enorm veel plezier met zich meebrengt.

’t BrandPunt op Hyves
Wist u dat ’t BrandPunt ook een spot is op Hyves? Meld
u aan op www.brandpunthelmond.hyves.nl en blijf op
de hoogte van de agenda. Natuurlijk kunt u ook altijd
kijken op de websites van ’t BrandPunt en van Stichting Brandevoort in Actie, www.brandpunt.info en
www.brandevoortinactie.nl. Hier vind u wetenswaardigheden over ‘t BrandPunt en de activiteiten die daar georganiseerd worden.

Kunst in Brandevoort
De commissie Kunst in Brandevoort organiseert begin 2011 weer een expositieweekend. Wij zijn op zoek
naar kunstenaars die hier graag aan mee willen doen.

Activiteitenoverzicht:
- 29 en 30 mei - dansdemonstraties van studio LOL
- 6 juni - 14.00 tot 18.00 uur - Single inloop
- 6 juni - 11.00 tot 12.30 uur - Symfonieorkest Helmond
Venray
- 19 juni - 16.00 uur - Voetbal kijken op het grote scherm
- 20 juni - 11.00 tot 18.30 uur - Brandevoorterdag
- 24 juni - 20.30 uur - Nederland – Kameroen
- 3-4 juli - ’s nachts - Kennedymars
- 31 juli tot en met 23 augustus - Zomersluiting
- 29 augustus - vanaf 12.00 uur - Fietstocht n
ingrid tielemans
pr commissie ‘t brandpunt

nieuwe beheerder ‘t brandpunt
Berry van der Putten, uw gastheer in
’t BrandPunt
Ongetwijfeld heeft u hem al gezien of kennis met hem
gemaakt: Berry, de nieuwe gastheer van ’t BrandPunt.
Achtendertig uur (minimaal) per week runt hij samen
met zijn collega’s Ankie, Mary-Ann en Anita én een grote
groep vrijwilligers de gezellige huiskamer van Brandevoort.

ganisatie van Nedschroef zijn baan kwijt. Als vrijwilliger
begon hij in ’t BrandPunt voor achttien uur per week.
Ervaring in de horeca deed hij eerder op in het kleinste
café van Helmond, Het Kappertje. Nu komen we hem
voortaan tegen in ’t BrandPunt. Heel veel succes, Berry,
met deze nieuwe taak! n

Na de spetterende voorstelling Drumbonen en kaneelstokken van Cesar Zuiderwijk vertelt Berry ons wat hem het
meeste in zijn werk aantrekt. Met overtuiging is dat het
contact met de mensen. Daarmee doelt hij ook op het
contact met het geweldige team van vrijwilligers waarmee hij de gebruikers van het Sociaal Cultureel Centrum
ten dienste staat. Met enige trots vertelt Berry dat de bezettingsgraad van het centrum ver boven het gemiddelde
ligt van wat een wijkcentrum doorgaans heeft. Daarom
komt het de laatste tijd vaker voor dat Berry ’nee’ moet
verkopen als men, buiten de vaste groepen om, een ruimte in ’t BrandPunt wil gebruiken. In de toekomst zou ’t
BrandPunt wel eens te klein kunnen worden!

pr-commissie ’t brandpunt

Berry is zesenvijftig jaar en woont met zijn vrouw in de
Herenlaan. Hij raakte vorig jaar juni bij de derde reor-
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nieuwe bankjes
Brandevoort goed uitgerust
Vlak voordat de zomer echt de wijk in zijn greep heeft
genomen, zijn er op diverse plekken degelijke banken geplaatst. Bij de nieuwe speelplek op De Plaetse tegenover
het Einzelhaus kunnen bewoners midden in de zon plaats
nemen voor het nu nog witte zand. Een klein stukje verderop, langs de waterloop van De Veste, staan twee andere banken. Uit de wind, maar gericht op de avondzon,
kunnen bewoners na hun werkzame dag even hun activiteiten overdenken. Ten slotte zien we ook bij het station
enkele banken staan. Deze zullen een heel andere functie
hebben dan die in het centrum van De Veste. Wellicht
kunnen ze de reizende mensen een beter welkom heten. Nog mooier is het als ze een voorbode zijn van een
ontmoetingsplek tussen De Veste en De Marke als deze
over een niet al te lange termijn is afgebouwd…
Zoals u ziet kunnen kleine investeringen tot grote bespiegelingen leiden en zeker nog meer tot een heel ander leven in de openbare ruimte, een ruimte waar het
goed is om te vertoeven en waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten.
Wellicht leiden de banken tot een opleving van bezoek
aan de publieke ruimte en zullen Brandevoorter bewoners elkaar meer gaan opzoeken buiten de eigen privéruimte. Als we nu nog de verbinding tot de digitale communicatiemiddelen aanbrengen in de publieke ruimte,
zou de wens om even buiten op de bank te gaan zitten
wel eens tot ongewone drukte kunnen leiden… n
GP

foto: Erwin Peek

foto: Ugur Ozdemir
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van de wijkraad
Wijkraadvergadering 1 juni
U bent van harte welkom bij deze openbare
vergadering in ’t BrandPunt
Tijdens de wijkraadvergadering van 1 juni stemmen de
dossierhouders zoals gebruikelijk met elkaar af wat de
status is van de lopende zaken en welke nieuwe zaken
eventueel besproken moeten worden met de gemeente
Helmond. Zo zullen onder andere de vorderingen van
de nieuwe Stuurgroep Jeugd aan de orde komen. Tevens
betrekken we bij deze ronde de input van de andere organisaties die in onze wijk actief zijn. Ook bespreken we
tijdens de wijkraadvergadering de nadere invulling van de
plannen voor 2010.
Een belangrijk aspect hierbij is de ontwikkeling die momenteel in de gemeente Helmond speelt op het gebied
van wijkgericht werken. In de krant heeft u waarschijnlijk
reeds kennis genomen van de veranderingen die worden
doorgevoerd in het wijkgericht werken en het vervallen van de klankbordgroepvergaderingen in concreto. In
het Helmondse wijkradenoverleg is uitgebreid aandacht
besteed aan dit onderwerp om in samenwerking met de
gemeente te komen tot een nieuwe manier van werken
waarbij de belangen van de wijken en de wensen van
de bewoners beter tot hun recht komen. Het College
heeft inmiddels de nieuwe werkwijze vastgesteld en deze
zal in juni door de Raad worden behandeld. Tijdens de
wijkraadvergadering zullen we met elkaar bespreken wat
dit voor Brandevoort betekent en hoe we de nieuwe
aanpak optimaal kunnen benutten om de belangen van
Brandevoort veilig te stellen.
Bent u geïnteresseerd om de wijkraadvergadering bij te
wonen, dan bent u van harte welkom. De vergadering
vindt plaats in ’t BrandPunt en start om 20.00 uur. We
vinden het prettig wanneer u zich aanmeldt door een
mailtje te sturen naar wijkraad@brandevoort.org zodat
we met de zaal hiermee rekening kunnen houden.

aan mensen die willen werken aan de volgende aandachtsgebieden:
-	Communicatie
- Verkeer en infrastructuur.
Maar ook buiten deze specifieke aandachtsgebieden is het
simpelweg zo dat alle hulp meer dan welkom is!
Wij verwachten van u:
• gemotiveerd te zijn om de gemeenschappelijke belangen
van de bewoners van de wijk Brandevoort te behartigen;
• bereid te zijn om acht tot tien uur per maand te besteden
aan vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
• activiteiten (helpen) te ontplooien om de mening van
Brandevoort in kaart te brengen;
• mondelinge en schriftelijke vaardigheid om verslag te doen
binnen de wijkraad en richting de bewoners van Brandevoort van de ontwikkelingen in het dossier.
Wij bieden u:
De mogelijkheid ontwikkelingen in de wijk van nabij te volgen en bovendien de mogelijkheid om invloed uit te oefenen
op de inrichting van de wijk en daardoor mee te helpen aan
de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Met de nieuwe
gemeentelijke aanpak van wijkgericht werken worden die
kansen groter, mits wij goed voorbereid en beslagen ten ijs
komen. Daarbij geldt nu eenmaal dat vele handen licht werk
maken. Voor meer informatie over het werk van de wijkraad kunt u terecht op www.wijkraad.brandevoort.nu en telefonisch bij Franklin van de Laar (voorzitter van de wijkraad,
06 832 233 99). n
franklin van de laar
voorzitter wijkraad brandevoort

Herhalingsoproep: De wijkraad heeft dringend extra mensen nodig! Iets voor u?
De leefbaarheid van de wijk gaat ons allen aan. We doen
daarom opnieuw een dringend beroep op u!
De wijkraad Brandevoort praat namens onze wijk mee met
de gemeente Helmond over de gang van zaken en ontwikkelingen binnen onze wijk op een breed aantal terreinen. Het
gaat hierbij over onder andere over de belangen op het gebied van voorzieningen voor de jeugd, maar ook senioren, specifieke voorzieningen voor sport, spelen en groen, dit alles in
een veilige leefomgeving en dito infrastructuur. De belangrijkste taak hierbij is het behartigen van de gemeenschappelijke
belangen van de inwoners van Brandevoort en de ontwikkeling van onze wijk voor nu en ook in de toekomst met het oog
op Brandevoort II.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die hier samen
met ons verdere invulling aan willen geven. Hierbij denken wij
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huren in helmond
Huren in Helmond heet voortaan
Wooniezie
Helmondse woningzoekenden kunnen vanaf 26 mei terecht op de nieuwe website: www.wooniezie.nl. Wooniezie is een initiatief van de drie Helmondse corporaties
Woonpartners, woCom en Compaen en vervangt Huren
in Helmond. Uit een evaluatie in 2008 is namelijk gebleken dat woningzoekenden behoefte hebben aan een
systeem dat nóg beter aansluit op hun wensen. Op de
website worden naast huurwoningen ook koopwoningen, bedrijfsruimtes, garages en parkeerplaatsen aangeboden.
Wooniezie kent een flink aantal voordelen ten opzichte
van Huren in Helmond. Grootste voordeel is dat de
wachttijd voor woningzoekenden afneemt. Zij hebben
vanaf nu namelijk de mogelijkheid om direct te reageren
op woningen die te huur worden aangeboden via Wooniezie.nl. Tevens kunnen ze ervoor kiezen te wachten op
een specifieke woning die aansluit op hun wensen.
Maar er zijn nog meer voordelen. Ondanks dat de website van Wooniezie erg uitgebreid is, blijft deze overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Net als het systeem zelf. Je
weet als woningzoekende direct waar je aan toe bent.
Wooniezie biedt veel en uitgebreide informatie over de
woningen, buurten en wijken in Helmond, zodat woningzoekenden eenvoudig kunnen kiezen waar ze het liefst
willen wonen. Dit maakt het met name voor woningzoekenden van buiten de stad een stuk gemakkelijker
een woning te vinden die past bij hun wensen. Deze
buurt- en wijkinformatie wordt ondersteund door hon-

derden (sfeer)foto’s. Daarnaast is er een animatievideo
te zien die op een heldere wijze uitleg geeft over het
systeem van het woningaanbod. Ook worden plannen op
het gebied van nieuwbouw of herstructurering van de
corporaties via de nieuwe website bekend gemaakt. Zo
is straks het merendeel van de beschikbare Helmondse
woningen op Wooniezie.nl te vinden.
Met Wooniezie wordt de service en dienstverlening van
de corporaties naar de klant verbeterd. Zo worden woningzoekenden op de hoogte gehouden van het actuele
woningaanbod. Na het aanmaken van een zoekprofiel
ontvangen zij een tipbericht met een passend woningaanbod via e-mail. Een concrete woningaanbieding ontvangt
men via telefoon of sms. Dat gaat veel sneller.Wooniezie.
nl moet zo dé website op het gebied van wonen in Helmond worden. Het biedt meer mogelijkheden en maakt
het vinden van woningen een stuk gemakkelijker. Zo
wordt wonen in Helmond erg ‘iezie’. Gemakkelijk dus!
Voor woningzoekenden die op dit moment staan ingeschreven bij Huren in Helmond gaat er dus het een en
ander veranderen. Zij zullen opnieuw hun voorkeur aan
moeten geven voor woningen die voldoen aan hun wensen. Deze groep is inmiddels via een persoonlijke brief
op de hoogte gebracht. Voor sommigen houdt dit in dat
er opties omgezet dienen te worden. Woningzoekenden die vragen hebben, kunnen terecht bij de balie van
een van de drie corporaties Woonpartners, woCom en
Compaen waar ze verder geholpen worden. n

kindervakantieweek
Na een korte onderbreking door de meivakantie zijn
we weer volop bezig met de organisatie van de Kindervakantieweek. Het aftellen is begonnen want over acht
weken is het zover: dan gaat de tweede Kindervakantieweek van start!
Net als vorig jaar kijken we erg uit naar de aftrap van
deze week.Tegelijkertijd moet er ook nog een berg werk
verzet worden voor het zover is. Maar de taken zijn goed
verdeeld onder de verschillende commissies, dus de grote hoeveelheid werk is te overzien.
Het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt blijft gelukkig
nog steeds stijgen. Heb je je nog niet opgegeven als vrijwilliger? Het kan nog steeds, vele handen maken immers
licht werk en we missen nog steeds wat handen…
Ben je als vrijwilliger ingedeeld op een groep? Op woensdag 14 juli is er vanaf 19.30 uur een informatieavond in
’t BrandPunt voor de groepsleiding. De uitnodiging met
exacte tijd volgt nog, maar dan kun je de datum vast noteren in je agenda.
De overige vrijwilligers die ingezet worden bij een activi-

teit of ter ondersteuning van de organisatie krijgen ongeveer een week voor aanvang van de Kindervakantieweek
een mail met instructies en op de dag dat je komt helpen
is er voor aanvang van de activiteiten een korte briefing.
De komende weken zal er ook steeds meer informatie
over het programma op de site komen. Kijk dus ook op
www.kvwbrandevoort.nl.
Tot de volgende BC! Namens K.V.W. Brandevoort n
yvon cremers
info@kvwbrandevoort.nl
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jeugd
in brandevoort
Jeugd in Brandevoort: Laat van je horen!
De stuurgroep Jeugd zit niet stil. De komende tijd zijn er
de gesprekken gepland met bestuurders van het Carolus Borromeus College, met enkele jongeren uit de wijk
en met wethouder De Leeuw en haar ambtenaar voor
jeugdzaken, mevrouw Vriens. Het is de bedoeling dat met
deze gesprekken de plannen van de stuurgroep snel tot
uitvoering kunnen worden gebracht. In het aprilnummer
heeft u al kunnen lezen dat het hier gaat om een brede
aanpak van maatregelen voor de jeugd in de wijk.
De stuurgroep is van mening dat deze brede aanpak alleen maar de goede richting kan inslaan als zij gedragen
wordt door de doelgroep zelf: de jongeren in de wijk.
Uiteraard zijn er gesprekken gaande met jongeren. En we
streven er naar dat er nog meer jongeren laten horen wat

ze willen! Op de site van onze courant staat een reactieformulier. Op verschillende momenten zal de stuurgroep
in het wijkhuis ‘t BrandPunt de bewoners, maar ook de
jongeren uitnodigen of zelfs uitdagen om mee te denken
en nog liever mee te werken aan oplossingen voor het
leven van de jeugd en de jongeren in de wijk. In een buurgemeente als Boxtel hebben zij bijvoorbeeld een actieve
groep jongeren, die zich permanent inzet voor de wijk en
die jongeren optrommelt om er iets van te maken. Zoiets
moeten wij natuurlijk ook hebben! Vandaar dat wij een
reactieformulier hieronder afdrukken. Vul dit in en stuur
het op naar de stuurgroep. Uiteraard kan dit ook digitaal
via de reactiemodule van de Brandevoorter Courant:
www.brandevoortercourant.nl. n
jan drouen

#
Deelname aan de activiteiten van jeugd in Brandevoort

Ik geef me op voor de volgende activiteit(en):

Naam:.............................................................................................................

c beheer jongerenruimte

E-mailadres:...................................................................................................

c inrichting jongerenaccommodatie in Brandevoort

Telefoonnummer:........................................................................................

c vergaderen om plannen te maken en uit te werken

Ik mis deze voorziening:.............................................................................

c anders :...................................................

Ik denk dat er het volgende in de wijk moet gebeuren:...............................................................................................................................
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100 jaar scouting
Scouting Nederland bestaat in 2010 al weer honderd
jaar! En om te laten zien dat Scouting springlevend is,
staat 2010 bol van feestelijke activiteiten. Activiteiten in
de regio, maar ook landelijk. Zo deed Scouting Brandevoort mee aan de regionale vossenjacht in Helmond en
aan de landelijke Scouts2day. Op de Scouts2day kwamen
maar liefst 22.000 scouts uit heel Nederland bij elkaar.
Vossenjacht in Helmond Centrum
Op zaterdag 24 april deden alle Scouts van de regio Helmond mee aan een grootse vossenjacht. Meer dan 400
kinderen gingen op pad in het centrum en rondom het
kasteel. Het was een prachtige zonnige dag. Het lukte
helaas niet iedereen om alle vossen te ontdekken in de
drukte van de stad, maar gewoon even spelen met de
stadsfontein is zeker zo leuk!
Scouts 2day met Nick & Simon
Zaterdag 15 mei was Utrecht Scoutingstad. Scouts van 7
tot 89 jaar kwamen per trein bij elkaar voor de grootste bijeenkomst van Scouting Nederland ooit. Scouting
Brandevoort stapte om 7.30 uur in de trein op station
Brandevoort. In Eindhoven stapten we over in de trein
naar Utrecht die al helemaal vol zat met andere scoutinggroepen. In Utrecht waren op tal van plaatsen activiteiten georganiseerd; van vuurtje stoken tot dansen en
van hindernisbanen in het donker tot abseilen. Hoogtepunt van de dag was een voorstelling in de Jaarbeurs in
Utrecht. Met Sipke Jan Bousema als presentator genoten we van Junglebook-theater, een quiz, een woordje van
prinses Maxima en een spetterend optreden van Nick &
Simon! Een lekkere volle Scoutingtrein bracht ons uiteindelijk weer terug in Brandevoort. We hebben Nederland
laten zien dat Scouting springlevend is! n
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brandevoorter golfdag 2010

Zesde Golfdag Brandevoort 2010
In 2005 is door een paar enthousiaste golfers een start
gemaakt om met een aantal Brandevoorters een golfevenement te organiseren. Een goede locatie hiervoor
bleek golfbaan De Gulbergen. Uitgangspunt voor dit evenement was en is: door, voor en met Brandevoorters.
Het succes van het eerste jaar zorgde ervoor dat in de
jaren daarna een steeds grotere groep Brandevoorter
golfers hieraan deelnam.
De Golfdag Brandevoort blijkt en blijft een unieke gelegenheid om elkaar sportief te ontmoeten en contacten
tot stand te brengen. Voor een impressie van de vorige
jaren kunt u onze site www.golf.brandevoort.nu bezoeken. Impressies van de voorgaande jaren, gemaakt door
de FotoClub Brandevoort, kunt u hier ook op terugvinden.

Op zondag 19 september 2010 vindt de zesde Golfdag Brandevoort plaats. Maximaal aantal deelnemers is
tweeënzeventig, er wordt gespeeld in achttien flights van
vier personen. Reageer snel, vorig jaar was er zelfs een
wachtlijst! U kunt zich inschrijven via onze website.
Deze golfdag staat open voor iedere Brandevoorter die
het bezit is van een GVB, speelsterkte is van ondergeschikt belang. Het doel blijft een gezellige en sportieve
middag met elkaar te beleven. Aanvangstijd ongeveer
12.00 uur. Na afloop is er een gezellige barbecue. De
golfdag eindigt om 21.00 uur. Wij hopen u te ontmoeten
op deze unieke golfdag. n
met vriendelijke golfgroeten,
organisatie golfdag brandevoort
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gezond brandevoort
Patiënteninbreng
Het Gezondheidscentrum Brandevoort zoekt altijd naar
mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verbeteren
en de dienstverlening zo optimaal mogelijk te maken. Bij
deze ontwikkelingen bent u als cliënt/patiënt van groot
belang, u bent tenslotte degene voor wie we het doen!
Een van de eerste acties die het Gezondheidscentrum
heeft ondernomen om de patiënteninbreng te vergroten
is de oprichting van een cliëntenraad. In de vorige editie
van de Brandevoorter Courant heeft u een uitgebreide
bijdrage van de cliëntenraad SGCB kunnen lezen.
Eerstelijns zorcentra door cliënten
bekeken
In 2010 wordt er een patiëntentevredenheidsonderzoek
gehouden. Voor een aantal van u betekent dit misschien
dat u weer een vragenlijst - met ongetwijfeld een aantal
dezelfde vragen - krijgt om in te vullen. Dit onderzoek
onderscheidt zich van de andere onderzoeken doordat
het zich met name richt op de samenwerking tussen de
verschillende disciplines van het Gezondheidscentrum.
Het onderzoek wordt u in digitale vorm aangeboden; u
kunt het derhalve in alle rust (en volledig anoniem) thuis
invullen.
De vragenlijst bevat een aantal gestandaardiseerde vragen, zodat de uitkomsten goed vergeleken kunnen worden met andere gezondheidscentra aangevuld met een

aantal vragen over het Gezondheidscentrum Brandevoort. Deze vragen zullen wij (de medewerkers van het
Gezondheidscentrum) in nauw overleg met elkaar en de
cliëntenraad vaststellen.
Een goed patiëntentevredenheidsonderzoek valt of staat
met de medewerking van de cliënten/patiënten. Uit de
ervaring van ARGO Rijksuniversiteit Groningen (de onderzoeksinstantie) retourneert ongeveer 30% van de
mensen de vragenlijst. Wij hopen allereerst op een hogere respons en ten tweede op een kritische blik van u
op de door ons geleverde zorg.
Als alles volgens planning verloopt, zullen we kort na de
zomervakantie starten met het onderzoek en zullen de
resultaten in het laatste kwartaal van 2010 bekend zijn.
Uiteraard zullen wij u over de resultaten en, indien nodig,
over de verbeterplannen informeren.
Heeft u een opmerking, een voorstel tot verbetering, een
klacht of een compliment, dan hoeft u natuurlijk niet te
wachten tot na de zomer. Bespreek het met de betrokken hulpverlener of meld het bij de centrummanager van
het Gezondheidscentrum. n
robert hazenberg
centrummanager gezondheidscentrum
brandevoort

rolstoeltennis
Sport sets you free AND SO DOES
TENNIS ON WHEELS!
Sportief, gezond en recreatief bezig zijn, is voor iedereen
erg belangrijk. Helaas is dit niet altijd mogelijk voor iedereen. Daarom willen wij voor de rolstoelbezitters een
tennisvereniging gaan opzetten. Wij hebben TV Carolus
bereid gevonden om ons hierin te ondersteunen. In samenwerking met hen is er beschikking over een rolstoelvriendelijk park en bevoegde trainers. Maar een vereniging zonder leden is geen vereniging. Daarom zijn wij op
zoek naar enthousiaste leden! Heeft u interesse of wilt
u eens komen kijken, mail dan naar L. van den Hoogenhoff, rolstoeltennis.helmond@gmail.nl of meld u aan op
www.tvcarolus.nl. n
SEE YOU AT THE COURT!
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Boven vlnr: Alex Aerts, Orlando Raaijmakers, Gijs Prevo,Wessel Aerts, Nick van der Hulst, Stan de Hoon,Toon Netten
Beneden vlnr:Thomas Netten, Max van der Leij, Noah Ceelen, Daan Dollekens

Eerste kampioen SV Brandevoort
E1 heeft de primeur door met 2-0 van Mulo te winnen
Zaterdag 24 april is onder grote belangstelling van ouders
en belangstellenden de E1 van SV Brandevoort kampioen
geworden. Hiermee is dit team de eerste kampioen van
de vorig jaar opgerichte voetbalclub. Onder deskundige
leiding van trainer Toon Netten en begeleider Alex Aerts
is er in korte tijd een uiterst succesvol team gesmeed,
dat vooral op technisch gebied uitblinkt. Met een snelle
balcirculatie en een goede teamspirit werden vrijwel alle
wedstrijden afgelopen seizoen winnend afgesloten.
Het succes van SV Brandevoort E1 staat niet op zichzelf.
Ook een aantal andere jeugdteams doet het opvallend
goed door de gerichte en professionele begeleiding van
jeugdcoördinator Rick Antonise. Als ex-jeugdtrainer van
RKC Waalwijk weet hij wat nodig is om de technische

schoolhockey
Rabobank
toernooi

HC

Mierlo

Schoolhockey-

In december is door de sneeuw het schoolhockeytoernooi,
dat jaarlijks door HC Mierlo wordt georganiseerd, helaas
niet doorgegaan. De organisatie heeft besloten om vrijdag 2
juli en zaterdag 3 juli te reserveren voor het Rabobank HC
Mierlo Schoolhockeytoernooi 2009/2010.
Om de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 goed op
het toernooi voor te bereiden zullen trainers van de club
op de vrijdagavond 2 juli tussen 16.30 en 18.30 uur de verschillende schoolteams trainen. Het schoolhockeytoernooi

sv brandevoort
vaardigheden van de jeugdige voetballertjes optimaal te
ontwikkelen en krijgen alle jeugdtrainers de begeleiding
die nodig is. Plezier en lekker kunnen voetballen is echter bij SV Brandevoort het allerbelangrijkste.Vanuit deze
basis en met de professionele begeleiding, zoals hiervoor
genoemd, komen de resultaten dan vaak vanzelf. Of er
nu gewonnen of verloren wordt, er is in ieder geval elke
zaterdag sprake van een fijne voetbalochtend. Want de
jeugd heeft bij SV Brandevoort de toekomst en dit begint
met een hoop plezier!
Nadere informatie: secretaris, Jeroen Sanders, (06
141 678 90) of jeugdcoördinator Rick Antonise
(06 462 515 62). Kijk voor meer informatie ook op
www.svbrandevoort.nl n

wordt op zaterdag 3 juli tussen 10.00 en 13.30 uur georganiseerd op sportpark ’t Oudven te Mierlo.Deze keer zullen
ook de kinderen uit de groepen 3 en 4 betrokken worden.
Voor hen wordt op woensdag 30 juni een hockey-instuif
georganiseerd. Deze instuif begint om 15.30 uur.
Binnenkort zullen alle kinderen uit de groepen 3 tot en
met 8 van de scholen in Mierlo en Brandevoort door
middel van flyers worden benaderd. Het festijn is niet alleen voor de hockeyende kinderen; zeker ook zij die
nog niet hockeyen zijn van harte welkom. Men kan
zich voor het schoolhockeytoernooi inschrijven met
het invulstrookje op de flyer of door een e-mail naar
schoolhockey@gmail.com te sturen. Voor de hockeyinstuif
is dit niet nodig! Meer hierover zie komende clubbladen op
www.hcmierlo.nl. n
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nationale straatspeeldag
Woensdag 2 juni organiseert Spring van 14.00 tot 16.30
uur voor alle kinderen uit Brandevoort een straatspeeldag met onder andere een springkussen, stoepkrijten,
optreden van Flora en Flap, sport en spel, oud-Hollandse
spelen, karaoke, schminken, enzovoort.
Het vindt plaats bij kindcentrum Vestein op het plein
voor de basisschool en het is voor alle kinderen uit de

wijk (jongere kinderen onder begeleiding). Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Spring kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel van welke aard
dan ook.
Meer informatie: Marrie Uijterlinde, telefoon 43 24
30 (maandag, dinsdag en woensdag aanwezig), e-mail
muijterlinde@spring-kinderopvang.nl. n

brandeleros
Alweer ongeveer een jaar geleden ontstond het idee bij
enkele mensen binnen c.s. De Brandeliers om een sambapercussieband op te richten. Audrey Tijssen en Joyce
van Schoonderwalt namen het initiatief en plaatsten onder andere een oproep in deze courant. Al gauw ontstond er een groep van vijftien enthousiaste leden.
Ervaring met percussie onder de bandleden was er nagenoeg niet, maar enthousiasme was er des te meer. Er
werden instrumenten besteld en uitgeprobeerd en samen met onze percussieleraar Johan werd gestart met
het eerste nummer.
Inmiddels, een jaar na onze eerste bijeenkomst in juni
2009, telt onze band tweeëntwintig leden. We kwamen
als zelfstandige stichting in de wijk Brandevoort zelfs in
aanmerking voor een impulsbudget. Hiervan konden kleding en aanvullende instrumenten worden aangeschaft.
Inmiddels klaar voor ons eerste optreden trokken we

in november 2009 door het centrum van Brandevoort.
Een filmpje hiervan is te zien op de website van De Brandeliers, www.brandeliers.nl, onder het kopje Brandeleros
nieuws.
We hebben meerdere optredens achter de rug zoals
de optocht met carnaval in Brandevoort, de optocht
in Mierlo-Hout en de optocht in Helmond. Maar ook
buiten het carnaval hebben we onze muziek inmiddels
mogen laten horen. Bij het Fierljeppen en op de Brandevoorterdag zullen we te zien en te horen zijn. We
hebben er allemaal reuze plezier in en werken hard aan
een uitbreiding van ons repertoire. Wellicht kom je ons
binnenkort ergens tegen. Als we in de buurt zijn zul je
ons in ieder geval zeker horen. Mocht je interesse hebben in een optreden van onze band, stuur dan een mailtje naar info@brandeleros.nl of kijk op onze website
www.brandeleros.nl. Até logo! n
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brandweer post brandevoort
De maand april is weer voorbij. Een drukke brandweermaand voor mijzelf en een normale maand voor de rest
van de post, met acht meldingen.
De maand begon hetzelfde als de maand maart, met een
ongeval. Nu niet op de snelweg maar op de Schootense
Dreef. Een man was de macht over het stuur verloren en
in de naastgelegen sloot beland. Hij heeft zich op eigen
kracht uit zijn voertuig kunnen bevrijden en is door de
ambulance ter plaatse nagekeken. Wij hebben wat handen spandiensten verricht voor de politie en de berger.
Ook hebben we de Brugstraat, samen met brandweer
Mierlo, weer olievrij gemaakt, nadat een onbekend voertuig het wegdek over een aantal kilometers bedekt had
met een laagje olie, iets wat de motorrijders onder ons
niet ten goede komt.
De lift op het station is wederom een keer blijven hangen met iemand erin, dus ook daar zijn we weer langs
geweest. We hebben samen met de collega’s van post
centrum bij een bedrijf aan de Schootense Dreef iemand
van het dak gehaald die werkzaamheden verrichtte aan
het luchtbehandelingssysteem. Hij was via een dakvenster op het dak geklommen, maar kon op eigen kracht
niet naar beneden komen. Dragen was geen optie, dus
de collega’s hadden op aanvraag van het ambulancepersoneel de hoogwerker meegenomen.
Tussendoor ben ik nog een week naar Engeland geweest
voor bijscholing, samen met tweeëntwintig andere bevelvoerders uit onze regio (Veiligheidsregio Brabant
Zuid-Oost). Ik heb veel geleerd en bij terugkomst de
gebruikelijke grapjes over en weer van: “Als je ons nodig
hebt bij een grote brand dan bel je maar.” Nou, dat bellen gebeurde wel heel snel; diezelfde avond vond er een
compagniebrand plaats in Someren, waar we elkaar weer
tegenkwamen en het geleerde in de praktijk konden gaan
brengen.

Een opschaling naar compagnieniveau is de grootst mogelijke opschaling binnen de brandweer en komt ook
niet heel vaak voor (een compagnie bestaat uit twee
pelotons). Een peloton bestaat uit: vier tankautospuiten
(zes personen per auto), een Officier van Dienst (OVD),
en verbindingswagen klein, een haakarmvoertuig en
een dompelpomphaakarmbak. Daarnaast waren er nog
twee hoogwerkers, en de adembeschermingsunit om de
mensen van ademlucht te voorzien en de lege flessen
te vullen. En niet te vergeten de verzorgingsunit om de
innerlijke mens te verzorgen, iets wat toch wel heel belangrijk is.
Wij hebben rond de klok van twee uur ‘s nachts de compagnie afgelost. Die mensen waren op dat moment al een
uurtje of zes bezig en waren dan ook blij dat wij kwamen
aflossen. De brand was, op enkele vuurhaarden in het
binnenste van het pand na, uit en samen met de brandweer uit Neerkant, Heeze, Leende en Geldrop hebben
we de boel geblust. Zowel van boven, via een hoogwerker, als via beneden, met de handstralen. Na zeven uur
hard werken was de klus geklaard en konden we terug
richting Helmond om de tankautospuit (TS) weer uitrukgereed te maken.
Wij zijn trouwens nog op zoek naar enthousiaste mannen en vrouwen die het in zich hebben om brandweerman of -vrouw te worden. Heb je interesse? Surf dan
eens naar www.brandweerhelmond.nl en neem contact
met ons op. n
namens post brandevoort
anton van de goor
voor actuele informatie over brandweer helmond kijk
eens op www.brandweerhelmond.nl
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fierljeppen
Zondag is het zover: het jaarlijkse slootspringspektakel
gaat weer van start. Na de nodige voorbereidingswerkzaamheden als het opbouwen van de schans en het aanleggen van de landingsplaats, kan er hopelijk veilig gesprongen worden. De fierljeppers landen nu op een kussen van
5,5 x 5,5 meter dat in het water ligt. Ook dit jaar is er
weer een braderie, dus als de weergoden willen mee-

werken, kan Brandevoort genieten van een gezellige dag.
Nog even nagenieten van 2009?
www.hartvoorhelmond.nl/video/vid-3583481/
www.tmf.nl/video/30882 en deel twee:
www.tmf.nl/video/30883/video/0/willy_de_stad_uit_
afl_10_deel_2.html n
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Vraagt u het zich ook weleens af? Wie is toch dat gezin in dat
mooie huis? Of die vrouw in dat huis met die mooie tuin? Wat
voor mensen wonen er allemaal in Brandevoort? En waarom
zijn ze hier in deze mooie wijk komen wonen? Allemaal vragen die ook wij als redactie stellen. Daarom iedere maand
een bewoner aan het woord. Vindt u het ook leuk om wat
over uzelf of uw gezin te vertellen? Een kleine blik te gunnen
op uw leven in Brandevoort? Meldt u dan aan op onze website www.brandevoortercourant.nl

een kijkje thuis in

brandevoort

Deze maand: Jeroen en Hilde de Haas
Deze maand zijn we te gast op de Iekendonksevoort 79
bij Jeroen (36) en Hilde (33) de Haas en hun twee dochters Fabiènne (3,5) en Valérie (1,5). Zij zijn de tweede bewoners en wonen er nu drie jaar. Hiervoor hebben ze in
een drukke straat in het centrum van Eindhoven gewoond.
Aangezien zij hun kinderen toch liever willen laten opgroeien in een rustige en kindvriendelijke wijk zijn ze op
zoek gegaan naar een huis in Brandevoort.
Op de begane grond is de woonkamer gekoppeld aan de
keuken. De kasten in de keuken lopen door in de woonkamer en in de hal waardoor je één geheel krijgt en het
daardoor een grote en open ruimte wordt. De trap in de
woonkamer is op originele wijze weggewerkt. Ook in de
tuin krijg je een vrij gevoel, doordat de huizen van de achterburen schuin ten opzichte van de Iekendonksevoort
zijn gebouwd. Bovengekomen tref je twee slaapkamers
aan. Via de hal loop je direct in de ouderslaapkamer. Even
kijk je vreemd op, je mist iets: een deur! Er zijn trouwens
in dit hele huis weinig deuren. Verrassend is ook dat de
badkamer vanuit de verschillende kamers is te bereiken.
Nog een verdieping hoger is het washok en nog twee
slaapkamers. De woning heeft op alle verdiepingen veel
ramen, waardoor je veel licht in huis krijgt.
Jeroen is opgegroeid in Bladel en Nuenen. Na zijn afgeronde Atheneum op het Augustinianum vertrok hij naar
Utrecht om Geschiedenis te studeren. Uiteindelijk heeft
hij gekozen voor de studies marketing (NIMA A-B) en
communicatie (PR A-B). Jeroen rijdt dagelijks op en neer
naar Breda waar hij bij Hill’s Pet Nutrition (onderdeel van
Colgate-Palmolive) de functie van Key Account and Field
Manager vervult. Inmiddels heeft hij zijn eigen bedrijf Mutus Adetus opgestart en is vanaf 1 juli beschikbaar voor
het invullen van sales functies (Key Account en/of Sales
Manager in het bedrijfsleven). Hilde heeft op diverse plaatsen in Nederland gewoond, waaronder Roosendaal, Winterswijk en Nuenen, waar haar ouders nog steeds wonen.
Na haar hbo-opleiding Podotherapie bij Fontys Hogescholen is ze in Venlo aan de slag gegaan als podotherapeute
in een maatschap van in totaal acht personen. Inmiddels
werkt zij parttime. De kinderen worden opgevangen door
de opa’s en oma’s en één dag zijn ze bij de kinderopvang

Dik Trom. Hilde en Jeroen vinden alle voorzieningen die
ze nodig hebben in en rondom Brandevoort. Ze houden
van de rust. Ze hebben een speeltuin om de hoek en ze
kunnen het goed vinden met de omwonenden. De winkels in Mierlo, Mierlo-hout en Brandevoort zijn een goede
combinatie. Ook gaan ze geregeld even de wijk uit voor
zaalvoetbal met vrienden, om te tennissen in Nuenen met
vriendinnen, te mountainbiken in de bossen, en te fietsen
naar de Strabrechtse Heide.
Jeroen en Hilde, bedankt dat wij eens een kijkje mochten
nemen in jullie woning. n
PT
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stoomtrein

Zondagavond 2 mei om 20.43 uur reed een stoomtrein vanuit Venlo richting Eindhoven.Via via was ons dit ter ore gekomen dus stonden wij klaar om de trein te filmen
en te fotograferen. Met volle vaart kwam deze trein langs.
guido van echteld

tekenen en schilderen
Schilderen in de natuur. Op zaterdag 19 juni organiseert Margreet Koelen weer een dag buiten schilderen.
Deze keer gaan we naar kasteel Croy. U kunt zich nog
opgeven bij Margreet via m.koelen@chello.nl (zie ook
www.margreetkoelen.nl voor meer informatie).
Workshop intuïtief schilderen op 5 juli van 19.30 tot

Ik heb sinds kort een racefiets en zoek een aantal meiden/dames die het leuk vinden om samen te gaan fietsen.
‘s Avonds, in het weekend of overdag, net hoe het uitkomt en geen verplichtingen. Het is een stuk makkelijker,
gezelliger, veiliger en motiverender dan alleen op pad te
gaan. Heb je zin om mee te gaan? Bel of mail me even, dan
kunnen we snel iets afspreken. Jacky Peels, StepekolkOost 62, 06 230 514 89, jackypeels@gmail.com.
Gezocht: Praktijkruimte voor praktijk voor Remedial
Teaching Land van Oz Brandevoort: ± 25 m2 tot ongeveer 50 m2. Reageren via: 06 126 739 72, 0492 33 26 83,
info@landvanoz.nl.

21.30 uur in het atelier van Margreet aan de Steenweg te
Helmond (zie ook de site). Graag tot ziens.
Tevens zijn er nog enkele plaatsen op dinsdagavonden
in wijkhuis ´t BrandPunt. U kunt zich ook aanmelden bij
lpcvrolings@onsbrabantnet.nl, 66 29 14. n
louis vrolings

brandjes
Lezing Burn-out, voorkomen of snel genezen. Als een
burn-out niet goed wordt behandeld, kun je er jaren
last van hebben. De lezing vindt plaats in Helmond. 1
juni om 14.00 uur, Dierdonklaan 91, toegang is gratis.
Gaarne van tevoren aanmelden via 06 126 86 794 of
e.vanlier@chello.nl. Liesbeth van Lier.
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kennedymars
De nacht van Brandevoort
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen
van de achtenveertigste Kennedymars. Stichting Brandevoort in Actie organiseert samen met Bistro Ter Plaetse
en Cafetaria Brandevoort een gezellige avond die plaats
gaat vinden onder onze Markthal en op de route naar ’t
BrandPunt. De doorkomsttijd is daar van 1.30 tot 5.30
uur. Vorig jaar was het een gezellig feest, maar dit jaar
gaan we verder. Jij bent er toch ook weer bij?
In 1963 stelde de toenmalige president van de Verenigde
Staten, John F. Kennedy, dat iedere gezonde ambtenaar in
twintig uur vijftig mijl (tachtig kilometer) moest kunnen lopen.
Dat werd opgepakt in de VS en daar werd een tocht georganiseerd. Over deze tocht werd een artikel geschreven in
Nederland. De toenmalige voorzitter van JOEK Someren, Jan
Wijnen, las dit verslag en kwam op het idee om zo’n tocht
ook in Someren te organiseren. Dat deze beslissing zulke
verstrekkende gevolgen voor de organisatie zou hebben, was
toen nog niet te voorzien. In het eerste jaar (1963) deden iets
meer dan 100 wandelaars mee, het ‘topjaar’ de vijfentwintigste Kennedymars in 1987 telde ruim 6000 deelnemers.

Inmiddels is het deelnemers aantal gestabiliseerd op 3000
wandelaars. Er zijn op dit moment een tiental Kennedymarsen in Nederland. De Kennedymars in Someren staat alom
bekend als de gezelligste, de bekendste buiten Someren is de
Kennedymars in Sittard.
Op zaterdag 3 juli 2010 gaat de 48e Kennedymars van
start. De wandelaars starten om 22.00 uur en wandelen vervolgens door de directe omgeving van Someren.
Onderweg worden een tiental posten aangedaan, waarbij
wordt gescand en waarbij eten en drinken wordt verstrekt. De wandelaars moeten uiterlijk zondag om 18.00
uur weer binnen zijn. n

cesar
zuiderwijk
In februari kwam Sid thuis: “Pap… de beste drummer
van Nederland komt naar ‘t BrandPunt, hier moeten wij
naar toe, we kunnen vooraf ook nog lessen volgen.” U
snapt het, zijn enthousiasme sloeg snel over en dus werd
de datum meteen genoteerd in de agenda.

Toen was het afgelopen, gelukkig heeft Cesar op mijn
oude drumstokjes zijn handtekening gezet. Speciaal op
mijn oude stokjes want dan gaat de handtekening er ook
niet af door het spelen. Het was een supervette avond! n
sid meulensteen

Eindelijk is het zover… 8 mei, samen met mijn vader naar
Cesar Zuiderwijk.
Zaterdagmiddag stond ik al heel vroeg met mijn drumstokken klaar, vandaag zouden wij naar Cesar Zuiderwijk
gaan. Om half zes gingen mijn vader en ik naar ‘t BrandPunt, ik zou dan les krijgen van Cesar. Iedereen klapte
toen Cesar binnen kwam, iedereen mocht vragen stellen
en Cesar zou het dan uitleggen. Het was superleuk, het
enige wat jammer is dat je zelf niet kon drummen. Want
ik had heel veel zin in drummen gekregen. ‘s Avonds was
de echte voorstelling, het was er erg druk, wel meer dan
250 mensen. Ik zat vooraan samen met mijn vader en
Tobias, een vriendje dat ook drumt. Er stond een heel
mooi drumstel, zo eentje wil ik later ook. Ook met zoveel bekkens en toms. Cesar vertelde veel grapjes, maar
het leukste was wel als hij begon te drummen. Zelfs had
hij een keertje na het drummen vuurwerk, dat was wel
heel vet. Het allermooiste was met de zwevende stokjes,
nu kon je echt zien hoe snel Cesar kan drummen.
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PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER
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

PAROCHIE¬BESTUUR: H. Damiaan de Veuster
Dhr. J. Drouen
Mevr. I. v. Hoof-Raaijmakers
Pastoor J. v.d. Laar
Dhr. M. Moons
Dhr H. Rijkers
Dhr. G.J.C. van Stratum
Mevr. T. v.d. Westerlo-van Oorschot
Dhr. A. van de Walle
Eremis Jacques Grubben
Zondag 6 juni om 10.15 uur zal Jacques Grubben voorgaan tijdens een eremis in de Luciakerk te Mierlo-Hout met medewerking van het
Gilde St. Antonius Abt en het kerkkoor Cantemus Domino. Aansluitend is er gelegenheid de
neomist te feliciteren in de pastorie(tuin) tot
12.30/13.00 uur. U bent van harte welkom!
Lourdesreis vanuit onze parochie
2010
Van maandag 6 september tot en met vrijdag
10 september 2010 gaan we vanuit onze parochie (wederom) op bedevaart naar Lourdes.
Mocht u interesse hebben voor deze reis dan
kunt u zich aanmelden via de pastorie tot 1 juni
2010!
j.v.d. laar, pastoor/deken

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 in eerste instantie op dinsdag 18 mei geplande gemeenteavond waar de financiën en het beroepingswerk zullen
worden toegelicht is verzet naar dinsdag 22 juni. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.
(Beroepingswerk is het werk dat een soort sollicitatiecommissie doet om een geschikte predikant voor de kerk te vinden, red.)
Jacqueline Noort
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muziekles
WIL JIJ EEN MUZIEKINSTRUMENT LEREN SPELEN?
Lijkt het jou ook zo leuk om een muziekinstrument te
spelen en samen te spelen in een orkest? Dan is Helmonds Muziek Corps iets voor jou! Helmonds Muziek
Corps is op zoek naar nieuwe leden vanaf 8 jaar die graag
een muziekinstrument willen leren spelen. Bij voorkeur
zijn wij op zoek naar nieuwe leden die klarinet willen
spelen. Voor dit instrument geldt een voorrangsbeleid.
Daarnaast zijn ook de volgende instrumenten mogelijk:
slagwerk, fluit, hobo, saxofoon, trompet, trombone, fagot
en tuba.
Een gedegen muziekopleiding
Nieuwe leden krijgen een gedegen muziekopleiding. Professionele docenten van het Kunstkwartier staan garant
voor plezierige en educatieve muzieklessen. Met ingang
van het nieuwe schooljaar (september 2010) start het
nieuwe seizoen. Om zeker te zijn van plaatsing is tijdige aanmelding noodzakelijk! Door lessen te volgen via
HMC komt u eveneens in aanmerking voor een aantrekkelijke korting op de lesgelden. Het instrument wordt in
bruikleen verstrekt via de vereniging.
Na een half jaar speel je al mee in een orkest!
Zodra je een half jaar les hebt gehad, mag je al meespelen
in het Pieporkest of het Jeugd Ensemble Slagwerk (JES).
Zo leer je al heel snel om samen met anderen muziek te
maken. Dit is niet alleen leerzaam, maar ook heel gezellig!
Helmonds Muziek Corps
Helmonds Muziek Corps is een grote en zeer actieve
muziekvereniging waarbij de passie voor muziek centraal
staat. Jaarlijks organiseert Helmonds Muziek Corps haar
Grand Gala. Hierbij zijn al veel bekende Nederlanders te
gast geweest, zoals Guus Meeuwis, Liesbeth List en Andre Rieu. In 2010 zullen Peter Koelewijn en Lenny Kuhr

de muziek uit de jaren ’60 laten herleven. Voor de jeugd
worden verschillende concerten georganiseerd. Jaarlijks
is er een jeugdkamp en vinden er andere leuke activiteiten plaats.
Eerst kijken en een instrument proberen?
Iedere dinsdagavond is het mogelijk om te kijken tijdens de repetities. Het opleidingsorkest repeteert van
19.00 tot 19.45 uur. Na afloop van de repetitie kunnen
wij alle vragen beantwoorden. Op zondag 6 juni is er in
het HMC gebouw om 14.00 uur een concert van het
Opleidingsorkest en op zondag 13 juni is er in het HMC
gebouw een voorspeelochtend om 11.00 uur. Het is dan
mogelijk om vrijblijvend een instrument uit te proberen.
Het HMC gebouw vindt u aan de Azalealaan 42.
Aanmelden? Neem telefonisch contact op met mevrouw
S. Broers, telefoon 51 33 20 of vul het aanmeldingsformulier in op onze site www.helmondsmuziekcorps.nl. n
natascha van os

maaien bij zonnepaneel
De laatste ontwikkelingen van het onderhoud aan de
zonnecollector/geluidswal aan het Spoormakerserf. Men
is met groot materieel van start gegaan om het oerwoud
van bramenstruiken te lijf te gaan.
Op de foto het nieuwste snufje op maaigebied. Een volledig radiografisch bestuurde maaier op rupsbanden. Nu
maar hopen dat er geen panelen worden meegenomen
want in week 16 zijn op het gedeelte waar in het najaar
wel was gemaaid, twee panelen weggehaald. n
toine de goede
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moederdag wedstrijd
De liefste mama
Op zaterdag 8 mei vond de prijsuitreiking plaats van de
moederdagwedstrijd van HEMA Helmond-Brandevoort.
De trotse winnaars zijn: Lente Stouthart, Noa Hurkens
en Jamie van Houts.
De kinderen mochten een kleurplaat kleuren en een
slagzin afmaken. De drie winnaars mochten vol trots een
moederdagpakket aan hun mama’s overhandigen en zelf
werden zij getrakteerd op een lekkere snoepzak. Een
greep uit de slagzinnen: “mijn mama is de liefste mama
omdat…” “…mama altijd voor mij zorgt en dat doet ze
heel goed”, “…ze vaak kusjes en knuffels geeft” en “…
omdat ik verliefd ben op mama”. De moederdag voor
deze drie moeders kon uiteraard niet meer stuk! n

nordic walking
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
gekleurde 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 een blijvertje gebleken en geschikt voor iedereen van
elke leeftijd. Vijf jaar geleden is Fysiovlerken in Stiphout
gestart met lesgeven om te zorgen dat men de nordic

De trotse prijswinnaars van de moederdagwedstrijd met hun mama’s.
Van links naar rechts: Lente Stouthart, Jamie van Houts en Noa Hurkens.

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 Fysiovlerken op zondag 6 juni 2010 een wandeltocht van ongeveer 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 vermelding 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 nieuws. n
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marjan bleijerveld
geen doorsnee sportmasseur
Marjan Smits is in Veldhoven geboren op 8 december
1964. Ze groeit op samen met haar tweelingzusje en een
oudere broer. Haar vader, inmiddels helaas overleden
werkte bij Philips Medical Systems en haar moeder was
eerst een aantal jaren volop bezig voor haar gezin en
later werkzaam als bibliothecaresse in de bibliotheek in
Veldhoven.
Na het volgen van de basisschool gaat Marjan naar het
Van Maerlant Lyceum in Eindhoven, richting Atheneum.
Ze wil al die jaren al naar de sportacademie, maar als
ze in het examenjaar zit, verandert dit idee doordat ze,
zowel via de tv als door iemand anders, in aanraking
komt met de vakrichting Fysiotherapie. Na het behalen
van het einddiploma Atheneum gaat ze naar Utrecht en
schrijft zich in bij de SUPA (tegenwoordig bekend als Hogeschool Midden Nederland) en ze gaat op zoek naar
een kamer.
In totaal verblijft ze hier met heel veel plezier zes jaren.
Marjan doet vijf jaar over de studie Fysiotherapie en gaat
zodra ze dat kan ook hier en daar invallen.
Na het behalen van het diploma solliciteert ze in Valkenswaard waar ze in 1989 een baan krijgt in een particuliere
fysiotherapiepraktijk. In het begin vindt ze Brabant niet
zo leuk, maar het went toch weer snel en na wat op en
neer reizen of logeren bij haar ouders, kiest ze er tenslotte toch voor zich te settelen in Valkenswaard. Binnen
een half jaar leert ze in het zonnige zuiden, tijdens het
stappen, haar toekomstige echtgenoot Flip Bleijerveld
kennen. Flip werkt ook in die tijd al bij de NS (Eindhoven). In 1993 trouwen ze en ze kopen een huis in Valkenswaard waar ze verblijd worden met de geboorte van
hun eerste kindje, dochter Nikki.
In de tussentijd werkt Marjan gewoon door, maar als
Nikki een jaar is wil Marjan heel graag parttime werken
maar dat is, jammer genoeg, niet mogelijk in de praktijk
waar ze werkt en daarom besluit ze haar ontslag te nemen. Al snel raakt ze in verwachting van haar tweede
kind, dochter Floor, die geboren wordt in 1997. In de tussenliggende tijd valt ze regelmatig in bij andere praktijken
in Valkenswaard.

Al snel hierna, in 1999, worden er nog twee kinderen
geboren, de tweeling Bas en Jeroen.
Marjan speelt al een hele tijd met het idee een eigen
praktijk te beginnen maar dan in sportmassage. In 2004
voegt ze de daad bij het woord en start een praktijk
in Valkenswaard. Flip krijgt dan een baan aangeboden in
Utrecht en ze staan voor de keus: of in Utrecht of in
Valkenswaard blijven wonen. Omdat dit laatste als consequentie heeft dat dit van Flip erg veel reistijd vergt,
maar ook omdat de broer van Marjan al in Brandevoort
woonachtig is en ze dus al kennis hebben kunnen maken met deze mooie wijk, besluiten ze hier een huis te
kopen. Dat heeft bovendien als extra voordeel dat de
reistijd voor Flip (vanwege de aanwezigheid van station
Brandevoort) bijna een uur korter is. Dan kan ook de
praktijk naar beneden verplaatst worden; ook een lang
gekoesterde wens van Marjan. Ze kopen een huis aan De
Langekker 5 waarvan ze de garage gebruiken om te laten
verbouwen tot praktijkruimte.
In de zomer van 2007 gaat Marjan hier in Brandevoort
aan de slag met een sport- en gezondheidsmassagepraktijk. Vanwege haar achtergrond als fysiotherapeute heeft
Marjan een veel bredere kennis van sportmassage en ze
heeft dan ook al meteen veel cliënten die komen met
onder andere rug- nek en schouderklachten die ze goed
weet te behandelen.
Een aantal van haar huidige cliënten is nog steeds afkomstig uit haar vroegere werkgebied in Valkenswaard maar,
en dat vindt ze ook heel prettig, er komen ook mensen
naar haar praktijk uit de omgeving van Brandevoort.
Na een advertentie in het ED is haar klantenkring verder
uitgebreid met cliënten uit Helmond en wijde omgeving.
Natuurlijk blijft mond-tot-mondreclame altijd het beste
visitekaartje.
Er komen mensen met klachten die na enkele behandelingen over zijn, maar ze heeft ook een groot aantal
klanten die haar behandelingen ondergaan als een ‘onderhoudsbeurt’. Marjan heeft sinds vorig jaar haar behandelingsmogelijkheden uitgebreid met Hot Stone-massages die haar klanten als heel ontspannend ervaren. Ze
wil in de toekomst haar praktijk verder uitbreiden maar
wel aan huis houden. Ze is te bereiken via de website:
www.marjanbleijeveld.nl.
Het gezin heeft het heel erg naar de zin in Brandevoort.
Voor de kinderen is het heel fijn dat ze in een jonge
buurt wonen, zodat ze genoeg speelkameraadjes hebben
en er zijn voldoende speelmogelijkheden. Voor Marjan
zelf en haar man is er genoeg sportaccommodatie aanwezig zoals bijvoorbeeld voor het uitoefenen van een
van hun hobby’s, tennissen.
Marjan zou het prettig vinden als er nog wat meer (dag)
winkels bijkomen, maar ook nog een horecagelegenheid
vindt ze niet te versmaden.
Namens de BC bedank ik haar voor het prettige interview en wens haar en haar gezin alle geluk en goeds voor
de toekomst.. n
MD
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het woord is aan
de reporters van obs brandevoort
De laatste maanden in groep 8 zijn extra leuk. Vooral de
middagen zijn dan anders. We zijn met de musical bezig
en binnenkort gaan we op kamp. Naast onze gewone taken mochten uit allemaal leuke opdrachten kiezen zoals:
planten verzorgen, decor voor de musical maken, een
krant De Oppepper oprichten, een film maken, gymlessen
verzinnen, techniekopdrachten rondom transport uitwerken, plannen voor het kamp maken, etc. Iedereen kan
dus vooruit. We spelen rond de verkiezingen ook nog
een groot democratiespel naar aanleiding van het boek
Groep 8 aan de macht van Jacques Vriens.
De film van groep 8b
Wij hebben een film gemaakt met de klas: Terug in de tijd.
Het ging goed. We hebben in het bos opnames gemaakt.
De eerste keer ging niet echt goed, maar we hebben wel
veel lol gehad. Het gaat over een groepje kinderen. Ze
heten Maarten, Roy, Max en Elise (Ruben, Matthijs, Matheus en Sam) die terug in de tijd worden gestuurd door
een rare professor (Diederick). Ze worden gevangen genomen. Komen ze ooit nog terug..?
Interview met de bedenker van de film:
Was het moeilijk de film te maken?
Het bedenken en schrijven was wel gemakkelijk, maar
het opnemen werd soms niet serieus genomen.
Waarom heb je de film gemaakt?
Het was een opdracht van een werkboekje. Alleen ik
vond het ook wel leuk anders had ik het natuurlijk niet
gedaan.
Heb je ook nog filmles gekregen?
Ja, Matan heeft ons les gegeven. Het was heel grappig.We
hebben daar echt wat aan gehad.
Wie heeft alles gefilmd?
Twee kinderen uit onze klas: Bo en Daphne. Het was
goed wat ze hadden gefilmd.
Is de film in elkaar gezet of was alles in een keer goed?
Sean had alles in Moviemaker in elkaar gezet. Hij heeft
het goed gedaan. Alles paste goed in elkaar.
Kan de rest van de school de film straks ook zien?
Als je de film wilt zien dan moet je dat vragen aan iemand
van 8b of aan mr. Bas.
Simmen
1 april zijn wij naar een voorstelling geweest in het Bavaria-House. Van te voren hadden we een toneel-speellesje gekregen van mensen die daar al waren geweest.
Dat was echt heel grappig. We moesten allemaal rare
bewegingen doen en raar praten. We mochten zelf een
toneelstukje bedenken en dat laten zien. Dat was wel
leuk. Toen we naar het Bavaria-House fietsten had meneer Bas een klein ‘foutje’ gemaakt. We hadden de langste route genomen!
Eenmaal binnen verveelden we ons. Er zou nog een andere school komen, De Straap. Zij kwamen te laat. Een

paar minuutjes maar, hoor. Een kwartiertje ofzo. (hum
hum). Toen De Straap er eindelijk was, mochten we naar
binnen. We kwamen in een grote zaal.
Opeens sprongen de lichten aan en wij allemaal keihard
lachen: daar stonden 3 mensen in hun ondergoed!! Echt
grappig. De muziek ging aan en de 3 mensen begonnen
allemaal Sims-activiteiten te doen. Misschien kennen jullie de Sims wel. Een computerspelletje van families die je
zelf kunt maken en ze dan naar werk of school kan laten
gaan. Zo als ik al zei, hebben ze een heel raar taaltje. Iets
van: I so boelaataa. Dat betekend: Hoe gaat het? Heel
leuk. Maarja...
Op een gegeven moment begon er een heel verhaal over
die Sims. Tieners met hun huiswerk, ruziemakende ouders, een krijsende baby (waar iedereen gestoord van
werd: whèè!!). Vreselijk.
Bijna aan het eind van de voorstelling gebeurde er iets
heel raars. Niemand wist waarom ze het deden, maar
de spelers van de Simmen lasten opeens een pauze in.
Vreemd…
Toen het afgelopen was, waren we allemaal wel blij. Dat
kwam omdat we het allemaal een beetje kinderachtig
vonden. Behalve dat ene stukje… kinderen die er zijn geweest weten wat ik bedoel, haha. Een paar dagen daarna
kregen we een na-lesje. Ook zo’n toneelles, maar toen
praatten we er ook over hoe het was geweest. Toen we
zeiden dat we het nogal kinderachtig vonden, zei die
vrouw: “O.. ja.. dat kan.” Alsof ze beledigd was.. Het was
wel melig, hoor!
De waveboards
Het stikt de afgelopen maanden van de waveboards op
het schoolplein van OBS Brandevoort. Ik, Matheus, Reporter van De Oppepper ga de positieve en de negatieve
kanten van de waveboarden laten zien.
Positieve Kanten
1. Een heleboel kinderen vinden het leuk om te doen
2. Je kunt er leuke spelletjes mee bedenken
3. Ze gaan bijna niet kapot
4. Je kunt het snel leren
Negatieve Kanten
1. Ze kunnen soms gevaarlijk zijn
2. Soms worden kinderen omgeduwd als je het nog niet
zo goed kan
3. Als sommige spelletjes te lomp gedaan worden kunnen er gewonden vallen
4. Als je valt kan het heel erg pijn doen
19 mei hadden de groepen 5 t/m 8 sportdag en dat was
hartstikke leuk. Er waren leuke activiteiten om te doen
bijv. voetbal, handbal, volleybal en estafette. En leuke muziek van juf Judith! Het clubje van Max (de broer van Ruben), een begeleider met 12 kinderen had gewonnen. n
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tentoonstelling
SpringArt, van 4 tot en met 6 juni
lente-expositie
In Helmond, in de prachtige tuin van tuinarchitecte Froukje van den Akker, ontmoeten lente en beeldende kunst
elkaar in de verkoop-expositie SpringArt.
De tuin waar de expositie is ingericht, is op zichzelf al
een bezoek waard. Op deze expositie zijn beelden in
brons, schilderijen en keramiek van diverse regionale
kunstenaars - onder wie Tony van de Vorst,Wim Heesakkers, Jos Dirix, Gerard Engels, Susan Reijnders, Elleke van
Gorsel, Wilma van Duuren, Fons Timmers en Geert Verstappen - te bewonderen. Glaskunstenaar van het jaar,
Sabine Lintzen, toont prachtige glasobjecten. Daarnaast
exposeren kunstenaars met een verstandelijke beperking van Kunst en Ko uit Eindhoven felgekleurde schilderijen, keramieken- en papier-maché objecten.Verder kunt
u genieten van een mooie collectie knitwear, tassen, sjaals
en tafellinnen. Op vrijdag 4 juni om 17.00 uur opent de
burgemeester van Helmond, Fons Jacobs, de expositie.
Op zaterdag en zondag is SpringArt open van 10.00 tot
17.00 uur aan de Diepenbroek 5a in Helmond.
Het effect van SpringArt is tweeledig. Aan de ene kant
kunnen de kunstenaars kostenloos exposeren en krijgen
zij meer bekendheid. Aan de andere kant staan zij een
deel van de verkoopopbrengst af en wordt zo het goede
doel gesteund.

Het goede doel waarvoor SpringArt deze keer wordt
gehouden is tweeërlei: het project Verborgen Schatten,
een meerjarige samenwerking tussen de Unie van de Soroptimisten en de Stichting voor Vluchteling-Studenten
UAF. De samenwerking richt zich op het verhogen van
de maatschappelijke participatie en het vergroten van
het toekomstperspectief van (hoger) opgeleide vrouwelijke vluchtelingen in Nederland. Meer informatie over
dit project kunt u vinden op www.soroptimist.nl.
En verder een lokaal project: de LETS (Lokaal Economisch Transactie Systeem) Ruilwinkel te Helmond, een
initiatief van stichting Humanitas. In de ruilwinkel worden
spullen te koop aangeboden en diensten die mensen voor
elkaar kunnen uitvoeren. Dit gaat tegen waardepunten in
plaats van tegen betaling in euro’s. Meer informatie over
dit project kunt u vinden op www.ruilwinkelhelmond.nl.
Soroptimist International waar Club Helmond Peelland
deel van uitmaakt is een wereldwijde niet-gouvernementele organisatie van vakvrouwen, die zich onder meer
inzet voor de mensenrechten en in het bijzonder de
rechten van vrouwen en kinderen door middel van fondsenwerving in de vorm van projecten als SpringArt. n
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fietscrossbaan
Zondag 2 mei was het dan zover. De eerste Flame Trails
BMX-jam aan de Kaldersedijk in Brandevoort. Het weer
zat niet mee, maar desondanks maakten de jongeren
de fietscrossbaan klaar voor de jam. Met dank aan de
jongens en Monster Energy, die voor de muziek en de
nodige smaken energiedrank zorgde, zat de sfeer er
meteen goed in. Ondanks het weer waren er veel toeschouwers en groeit in Brandevoort de interesse voor
de BMX-sport.

dag, toen alles was opgeruimd, smaakten de broodjes
hamburger en frikadel wel verdiend lekker.
Namens de jongeren wil ik iedereen bedanken voor het
komen naar de eerste Flame Trails BMX-jam. Het was
ondanks het weer een groot succes. Daarop kan ik alleen
maar zeggen: tot volgend jaar. n

De fietscrossbaan die voor en door de jeugd zelf is gerealiseerd, is begin 2010 aangelegd aan de Kaldersedijk. De
opening in maart was, mede door het weer, te vroeg om
het een en ander aan trucs te laten zien. Het idee om dat
nog eens dunnetjes over te doen was geboren.
In de aanloop naar de Flame Trails BMX-jam heeft de
jeugd alles zelf georganiseerd bijgestaan door Bart de
Jong (buurtbewoner en BMX freak) en Nick Walravens
(jongerenwerker SWH Helmond).
Tussen de buien door werd eerst de baan een tijd gereserveerd voor de jongere deelnemers onder ons. Deze
hadden onder begeleiding van de oudere jeugd vrij spel
en kregen zo nu en dan tips en aanwijzingen. Nog voor
de grote wolk openbarstte, was het tijd voor het grovere
stuntwerk. Voor elke goed uitgevoerde stunt kregen de
deelnemers iets uit de grote doos met goodies. De jeugd
zorgde voor een waar spektakel en de prijzen werden
dan ook rijkelijk verdeeld onder de deelnemers. Toen
de wolken openbarstten en ons op een koude douche
trakteerden, leek het gedaan met de pret, maar de ware
stuntmannen stonden toen op en tot een uur of vier
werd er nog vrolijk doorgefietst in de regen. Wat zo nu
en dan aardige taferelen opleverde. Aan het eind van de

foto’s Bart de Jong/EBC

jochem zwerus,
jongerenwerker swh helmond
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even de wijk uit
Oud-Begemanners gezocht
Portretten werknemers in tentoonstelling Werken voor
Begemann
Bent u oud-werknemer van Begemann of kent u iemand
die er tussen 1940 en 1955 gewerkt heeft? Kom dan
naar de tentoonstelling Werken voor Begemann in het Gemeentemuseum (tot en met 24 oktober). De expositie
toont portretten van voormalige werknemers.Wie weet
hangt uw portret ertussen of herkent u iemand.
De titel van de tentoonstelling slaat op de medewerkers
van Begemann en op de kunstenaars die hen tekenden,
schilderden of fotografeerden. Van één werknemer is inmiddels bekend wie hij is. Het betreft Harrie (Hendrikus
Martinus) van der Aa (1914-1987) die in 1930 in dienst
trad. Hij was modelmaker en werd later bevorderd tot
baas. Bent u familie van Van der Aa en heeft u een foto van
hem, neem dan contact op met het museum. Deze foto (of
een kopie) hangt het museum dan in de expositie.
In Werken voor Begemann hangen portretten van kunstenaar Fik Abbing (1901-1955). Hij maakte in de jaren rond
de Tweede Wereldoorlog een schilderij en een groot
aantal tekeningen van de werknemers. De tekeningen
werden gebruikt als illustraties van de jaarkalenders die
het bedrijf uitgaf. Het Gemeentemuseum heeft enige tijd
geleden tweeëndertig tekeningen en enkele kalenders
aangekocht, die allemaal worden geëxposeerd.
Abbing, die vooral bekendheid verwierf als glazenier, gebruikte de tekeningen voor het ontwerp van een klein
glas-in-loodraam. Lang werd gedacht dat het raam in de
oorlog was verwoest. Het bleek echter in bezit te zijn

van Weir Minerals Netherlands in Venlo, een bedrijf dat
de pompenproductie na het faillissement van Begemann
heeft voorgezet.
De expositie toont tevens foto’s en nooit gepubliceerde
contactafdrukken van Cas Oorthuys. Oorthuys (19081975) kreeg in 1955 ter gelegenheid van het afscheid van
de toenmalige burgemeester van Helmond de opdracht
een fotoboek te maken. Hij legde het kasteel, de industrie en het dagelijks leven van Helmond vast. Uiteraard
werd daarbij Begemann niet overgeslagen. Op deze foto’s
staan de stoere arbeiders uit de jaren ‘50 van de vorige
eeuw die met vakkennis en hard werken hun bijdrage
leverden aan de wederopbouw.
Daarnaast zijn foto’s en grafiek te zien van Elsbeth Parmetier, Bert Loerakker, Wil Schafrath en Maurice Boyer.
Samen met oude foto’s, documenten en voorwerpen
completeren zij het beeld van een van Helmonds belangrijkste fabrieken. n
Muziek voor de markt
Tot en met 25 september bespeelt stadsorganist Jan van
de Laar iedere zaterdag van 11.15 tot 11.45 uur het historische Robustelly-orgel in de St-Lambertuskerk aan de
Kerkstraat in Helmond. Hij speelt een kort en gevarieerd programma voor publiek dat even de drukte van de
markt en de boodschappen achter zich wil laten. n
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voetbal
meente Helmond en bijvoorbeeld de KNVB. Ook doet
hij onderzoek naar hoe andere (succesvolle) amateuren profclubs hun organisatie hebben vormgegeven. Onze
visie is de beste amateurclub van Helmond te worden.
Dat meten we aan de hand van de criteria van de KNVB.
De doelstelling is een kwalitatief hoogwaardige organisatie te bouwen waar onze missie, visie en de strategische doelen duidelijk zijn voor iedere belanghebbende
en waar ruimte is voor ieders persoonlijke ontwikkeling.

SV Brandevoort bouwt verder aan haar
toekomst
Voetbalvereniging SV Brandevoort heeft een fantastisch
eerste seizoen achter de rug! Ruim een jaar geleden zijn
we echt van start gegaan. We zijn uitermate trots op het
bereikte resultaat. In totaal telt de vereniging inmiddels al
ruim 250 leden. En we groeien elke week gestaag door!
Dit jaar zullen we al doorgroeien naar 300 leden. Dé belangrijkste graadmeter voor ons succes is het plezier dat
onze spelers hebben in het spel. En dat stralen ze ook
uit! Het fantastisch om te zien dat de gestructureerde
trainingsopbouw, onder leiding van heuse voetbalprofessionals, echt vruchten afwerpt. Alle spelers hebben zich
in hun spel en de vaardigheden enorm verbeterd. Eén
van onze doelstellingen is dan ook de persoonlijke ontwikkeling van de spelers. In het komende seizoen zullen
we deze en onze overige doelstellingen nog verder uitbouwen en concreet maken.
Vrijwilligers
Zoals elke vereniging bouwt en vertrouwt SV Brandevoort volledig op haar vele (vijfenzestig) enthousiaste
vrijwilligers. Zonder hen zou er geen voetbalvereniging
kunnen bestaan, laat staan een toekomst hebben. Langs
deze weg bedanken we onze vrijwilligers dan ook hartelijk voor hun tomeloze inzet het eerste jaar! We spreken
de hoop uit dat we nog vele jaren met elkaar mogen
samenwerken. Binnenkort zullen we hen nog op een gepaste wijze bedanken.
Beleidsplan
Het bestuur is sinds april serieus bezig met schrijven
van een professioneel beleidsplan. Daarbij worden we
ondersteund door Bart Beurskens. Bart volgt de speciale SPECO sportopleiding aan de Fontys Hogeschool
in Tilburg. Bart coördineert de totstandkoming van het
beleidsplan en voert daartoe talloze gesprekken met alle
denkbare functionarissen binnen de vereniging, de ge-

Jeugdafdeling
De jeugdafdeling zal volgend jaar verder doorgroeien.
Het accent zal blijven liggen op de jongste spelers in de
F-, E- en D-teams. Het is niet direct onze bedoeling om
ook actief oudere leeftijdsgroepen toe te voegen, maar
we sluiten het uiteraard niet uit. We verwachten dat die
teams vanzelf volgen uit de jeugdteams. Het bouwen van
een stevig fundament vanuit de jongste leeftijdsgroepen
geniet onze voorkeur. Dit fundament willen we uitbouwen door onder andere de kwaliteiten van onze trainers
verder te verbeteren. In dat verband zijn we trots dat
we Harm van der Heijden - de derde trainer in ons midden met PSV verleden - aan onze staf kunnen toevoegen.
Hij zal mede met Sepp Schoofs en Rick Antonise zorg
dragen dat onze trainers (en daarmee de spelers) zich
verder blijven ontwikkelen. Onze trainingsmethoden zijn
gebaseerd op het positief coachen, het zelf laten nadenken van de spelers zodat het geleerde ook echt beklijft.
Amateurtak
Ook hier gaat de ontwikkeling door! Concreet betekent
dit dat we volgend jaar drie seniorenteams bij de KNVB
zullen inschrijven. Met ons vaandelteam onder leiding
van trainer Hans van den Heuvel willen we volgend seizoen een rol van betekenis gaan vervullen in de 6e klasse
amateurs. De kwaliteitsimpulsen die zich nu al reeds aangediend hebben, in de vorm van intensieve training, maar
ook de toevoeging van nog meer talentvolle spelers, zullen hiervoor zorg dragen.
Accommodatie
De gemeente heeft half mei groen licht gegeven voor
een snelle uitbreiding van de velden. In de loop van het
komende seizoen zal het derde veld al worden aangelegd. Daarnaast zijn we op dit moment druk in gesprek
over de verdere uitbreiding, de locatie en de functionaliteit van de accommodati e. Zo zal er binnen afzienbare
tijd zal een prachtig multifunctioneel sportpark verrijzen
dat voldoet aan de behoeften van de sportminnende
wijkbewoners.
Verder informatie
Als u meer informatie wilt over bijvoorbeeld de
aanmelding als speler of vrijwilliger verwijzen
we graag naar onze geheel vernieuwde website
www.svbrandevoort.nl. U kunt ons per mail bereiken op
info@svbrandevoort.nl. n
roland koster
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Deze groene broer van onze Hollandse bloemkool is
een van de gezondste groenten en zit bomvol vitaminen en mineralen. De Romeinen kenden hem al.
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.
BROCCOLISOEP
Ingrediënten:
800 gram broccoli
300 gram kruimige aardappelen
1 grote ui
150 ml crème fraiche
1 liter groentebouillon (van blokje)
200 gram gerookte zalm
boter
peper en zout
Bereidingswijze:
Snipper de ui fijn en fruit die glazig in de boter. Doe hier
de broccolistelen en geschilde aardappelen (in stukjes)
bij, voeg de bouillon toe en breng aan de kook. Doe
er na 10 minuten de broccoliroosjes bij en laat alles
nog 10 minuten zachtjes doorkoken. Pureer de soep en
roer er de crème fraiche door. Controleer op peper en
zout. Verdeel de zalm over borden of kommen, giet de
soep erover en dien meteen op.
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kleurplaat pagina

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

We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op:
Biezenlaan 18 vóór 13 juni 2010.
Kleurplaat: Marvin Corneille, docent op de OBS

o o k t e d o w n l o a d e n v i a w w w. b r a n d e v o o r t e rc o u r a n t . n l

64

w w w. b r a n d e vo o r t e r c o u r a n t .nl

1.
2.
3.

Renier Vermeulen 9 jaar
Mirthe de Goede 7 jaar
Emma van Gog 4 jaar

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

de prijzen worden aangeboden door

Dorpsstraat 142 - (centrum) MIERLO - Tel.: (0492) 66 12 05

1

de kleurplaat
uitslagenpagina van brandevoort

Dit zijn de uitslagen van de kleurwedstrijd waar jullie weer enorm je
best op hebben gedaan. De winnaars van de prijzen zijn:

2 3
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Activiteitenkalender 2010

activiteitenkalender 2010

Activiteit
Kindervrijmarkt
Activiteit
Fierljeppen
Studio
LOL
Activiteit
Jam op crossbaan
Sluiting inlevering nr 5
Activiteit
Cesar Zuiderwijk
Vergadering
Distributie nr 5
Single
inloop
Fierljeppen
Symfonieorkest
Studio LOL
Landelijke verkiezingen
Sluiting inlevering nr 6
Distributie
Activiteit Brandevoorterdag-editie
Single inloop
Voetbal
wijkhuis
Distributie
BrandevoorBrandevoorterdag
terdag-editie
Voetbal
wijkhuis nr 6
Sluiting inlevering
Brandevoorterdag

Tijd
10.00 uur
Tijd
13 – 17.30 u
Tijd
12.00 uur
18.00 uur
Tijd
20.15 uur
2018.00
– 21.30
uuru
1513– –18.00
17.30u u
11 - 12.30 u
7.30-21.00 u
18.00
Tijd uur
15 – 18.00 u
16.00
18.00uur
uur
11.00-18.30
20.30 uur
11.00-18.30

Contactpersoon
’t BrandPunt
432013
Contactpersoon
Actief Brandevoort
’tContactpersoon
BrandPunt
432013
’t BrandPunt
432013
C. Brouwer
663650
Contactpersoon
’t BrandPunt
432013
F.
vd
Laar
0683223399
P. Princen
665781
’tActief
BrandPunt
432013
Brandevoort
’t’t BrandPunt
432013
BrandPunt
432013
’t BrandPunt
432013
C. Brouwer
663650
P.
Princen
665781
Contactpersoon
’tP.BrandPunt
Princen
J. Drouen
’tC.BrandPunt
Brouwer
J. Drouen

432013
665781
538747
432013
663650
538747

Activiteit
Tijd
Contactpersoon
Distributie
nr
6
18.00
uur
P.
Princen
665781
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
Kennedymars
24.00
’tP.BrandPunt
432013
Distributie nr 6
18.00uur
uur
Princen
665781
’t’t BrandPunt
gesloten
’t
BrandPunt
432013
BrandPunt gesloten tot
’t BrandPunt
432013
tot
24 augustus
24 augustus
Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
Augustus
Datum
Organisatie
Activiteit
Contactpersoon
uiterste inleverdatum Tijd
kopij brandevoorter
courant juni nummer
29 aug
Fietstochtgroep Fietstocht
12.00 uur
H. Martens
11 juni
September
beheer wijkhuis ’t brandpunt
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
u kunt op twee
manieren een ruimte
in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:
03 sept
Brand Courant Sluiting inlevering nr 7
18.00
uur
C.
Brouwer • telefoon
663650
• e-mail: beheerder@brandpunt.info
43 20 13
12 sept
Brandeliers
Zonnebrand Festival
19 sept
Golfdag Brand Golfdag De Gulbergen
u
Golfdag
commissies,12-21.00
vertegenwoordigers
en hun mailadressen
Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
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wijkraad

franklin van de laar

’t brandpunt

fons bosman

wijkraad@brandevoort.org
secretaris@brandpunt.info

commissie buurtpreventie

rené deelen

commissie 12+

sandra geleijns

stichting dickensnight brandevoort

rob robben

br.secretaris@dickensnight.nl

commissie speelvoorz./groen

henk noort

spelengroen@brandevoort.org

commissie webmasters

herbert von reth

brandevoort in actie

maarten beks

secretaris@brandevoortinactie.nl

brandevoorterdag

jan drouen

voorzitter@brandevoorterdag.nl

scouting brandevoort

jeroen bierens

fotoclub brandevoort

secretariaat

startpagina brandevoort

herbert von reth

commissie kindervakantieweek

yvon cremers

info@kvwbrandevoort.nl

cs de brandeliers

audrey tijssen

info@brandeliers.nl

bridgeclub ‘t brandpunt

irma van den hurk

w w w. b r a n d e vo o r t e r c o u r a n t .nl

preventerven@brandevoort.org
12plus@brandevoort.org

webmaster@brandevoort.org

info@scoutingbrandevoort.nl
fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
info@brandevoort.nu

ivdhurk@xs4all.nl

belangrijke wijkinformatie

Activiteitenkalender
2010
April
Datum
Organisatie
Mei
30 april
SBIA
Datum
Organisatie
30
Actief Brandev
Meimei
29-30
Datummei SBIA
Organisatie
02 mei
SBIA
Juni
07 mei
Brand Courant
Datum
Organisatie
08 mei
SBIA
01
juni
Wijkraad
28 mei
Brand Courant
06
SBIA
30 juni
mei
Actief Brandev
06
juni
SBIA
29-30 mei SBIA
09 juni
Gemeente
11
juni
Brand Courant
Juni
17
juni
Brand
Courant
Datum
Organisatie
06 juni
SBIA
19
juni
SBIA
17 juni
Brand Courant
20 juni
SBIA
24
SBIA
16 juni
juni
Brand Courant
20 juni
SBIA
Juli
Datum
Organisatie
Juli
02
juli
Brand
Courant
Datum
Organisatie
302/ 4
SBIA
julijuli
Brand Courant
31
juli
SBIA
31 juli
SBIA

belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

GG&GD
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl 
politie, buurtbrigadier patricia van dijk
stadswacht

58 48 88
088 - 0031 100
0900 - 8844
845970

GEMEENTE stadswinkel

informatiecentrum brandevoort
wijkopzichter (dienst sob)
graffitimeldpunt

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

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water

0800 - 9009
59 48 94
59 55 55

ziekenhuis elkerliek helmond
welzijn brandevoort
gezondheidscentrum brandevoort, de plaetse 98 - 5708 zj helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
huisartsen brandevoort
spoedlijn huisarsten
spoed avond / weekend
dr. kaiser en dr. veldhuizen
dr. keuning en dr. smeulders
fax
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
apotheek brandevoort
de zorgboog - kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling
logopedie - renate jacobs
verloskundigenpraktijk brandevoort
podotherapie van iersel / de greef
haptotherapiepraktijk brandevoort 
fysiotherapie de veste (ook manuele therapie)
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl
maatschappelijke werk levgroep 
kristen bouten en nienke crijns
logopedie - callista lichtendahl
verloskundigen
“helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van melis-van hout, l. backx
margo van de bunt - le loux
haptotherapie - john kivits
kraamzorg homecare
kraamzorg de zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale 
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking
moeders voor moeders - sandra rondeel
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger 
remedial teaching - susanne kuijken
remedial teacher - hannie verhofstad
tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten
natuurgeneeskundig therapeute - hélène corbijn
jongerenwerker swh helmond-west & brandevoort - jochem zwerus

50 47 04
0900 - 8861
50 47 05
50 47 06
50 47 03
37 00 44
0900 - 899 86 36
50 47 10
50 47 12
50 47 20
50 47 25
50 47 30
59 95 64
52 46 53
53 91 04
59 89 89
06 - 54 35 57 69
53 28 00
66 38 99
06 - 49 22 55 50
0900 - 206 44 44
0900 - 899 86 36
32 80 00
51 49 11
66 47 22
33 26 83
52 79 77
31 99 51
66 46 44
06 - 47 66 41 94
06-42967343

scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150
laan door de veste 98
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53 
montessori kindcentrum brandevoort, vaartsestraat 3

66 78 57
66 29 62
52 04 34
66 28 94

kinderopvang korein, vaartsestraat 3
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3
kinderopvang vestein, koolstraat 3
kinderopvang ’t trommeltje, iekendonksevoort 49
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1
gastouderburo spring, windmolenstraat 1
gastouderburo flex
crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis
kinderopvang humanitas, gastoudercentrale
kinderdagverblijf villa vrolijk, geldropseweg 43
hoevestein kinderdagverblijf, herenlaan 200 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort)
hoevestein buitenschoolse opvang, vaartsestraat 3 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort)

66 28 94
06 - 50 86 38 03
43 24 30
43 24 30
52 11 18
33 51 92
33 51 92
088 - 208 82 08
06 - 24 47 71 78
06 - 33 08 65 34
045 - 561 53 40
32 04 05
66 62 11
06 - 15 83 13 52
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